
skleníky jsou opravdovým rájem rostlin. Mezi významné 
liberecké atraktivity se řadí také nevšední projekt rodinné 
zábavy – Centrum Babylon, kde je pod jednou stře-
chou soustředěn Aquapark, Lunapark, iQpark, zrcadlový 
Labyrint, wellness a hotel. Liberec se také může pochlubit 
DinoParkem, který má pro návštěvníky připraveno na se-
dmdesát prehistorických modelů zvířat ve třiceti scénách 
s doprovodnými zvukovými efekty, 4D kino a stezku pro 
odvážné děti „DinoTrek“. V Liberci se nachází i unikátní 
science centrum – iQlandia – které umožňuje poznávání 
fyzikálních, chemických a dalších přírodních jevů prostřed-
nictvím hry a pokusů, umístěno je zde také 3D planetárium 
a přes 400 exponátů či interaktivních pomůcek.

Obyvatelé města i návštěvníci 
mají rovněž bohaté možnosti 
kulturního vyžití. Důležitým 
článkem kultury v Liberci je 
Severočeské muzeum, jehož 
sbírky obsahují špičkové ko-
lekce především v uměleckých 
řemeslech. Velice zajímavá je 
i expozice přírody Liberecka, 
kabinet fotografie nebo výsta-
va automatofonů. Technické 
muzeum, které sídlí v areálu 
libereckého výstaviště, nabízí 

v rámci expozic historické 
automobily, motocykly a řadu 
předmětů technického charak-
teru, které mají vztah k regionu 
Liberecka. Významnou změnou 
prošla Oblastní galerie Libe-
rec, která přesídlila do prostor 
zrekonstruované budovy pů-
vodních libereckých lázní. Ob-
lastní galerie se může pochlubit 
stálou expozicí českého umění 
od 16. století do současnosti, 
expozicí věnovanou sběrateli 
a mecenáši Heinrichu Liebiego-

vi (francouzská krajinomalba a německé a rakouské malířství 
19. století), expozicí nizozemského malířství 16.–18. století 
a interaktivní expozicí. Divadelní umění je v Liberci prezentová-
no hned několika divadly. Nejznámější je Divadlo F. X. Šaldy, 
které se začalo stavět 6. září 1881. V současné době se na 
jeho jevišti střídají tři soubory, a to činohra, opera a balet. Malé 
divadlo funguje od roku 1989 a své diváky si získává netradič-
ním pojetím inscenací, což umožňují především mobilní kulisy 
i hlediště. Převážně dětem jsou určena loutková představení 
Naivního divadla Liberec, jež vzniklo v roce 1949 a je také 
pořadatelem vyhlášeného festivalu profesionálních loutkových 
divadel – Mateřinka. Ve Vratislavicích nad Nisou najdete zre-
konstruovaný Rodný dům Ferdinanda Porscheho. Expozice 

je rozdělena na tři části: inženýrské umění, mobilita a rodina. 
Významným kulturním centrem města i celého regionu je 
Krajská vědecká knihovna. Mezi další kulturní zařízení patří: 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady a také Dům 
kultury Liberec, kde se konají četné koncerty, společenské 
akce, plesy i výstavy. Důležitým kulturním subjektem se stala 
liberecká Home Credit Arena. 

Vzhledem ke své poloze mezi Jizerskými horami a Ještěd-
ským hřbetem poskytuje Liberec celoročně ideální podmín-
ky pro mnoho druhů sportu. Jizerské hory jsou vyhledá-
vanou lokalitou pro běžecké lyžování. Běžkařům je k dispozici 
kolem 200 km upravovaných tratí. Jizerky ovšem poskytují 

kvalitní zázemí i pro sjezdové 
lyžování a snowboarding. V létě 
jsou zase ideálním místem pro 
pěší turistiku, cykloturistiku 
a nabízí rovněž trasy vhodné 
pro vozíčkáře, kterých mohou 
samozřejmě užívat i rodiny 
s kočárky. Skiareál Ještěd 
nabízí v zimě lyžařům i snow-
boardistům tratě všech druhů 
obtížnosti. V létě je Sportovní 
areál Ještěd pro množství 
turistických tras vyhledáván 
pěšími turisty a vyznavači 

adrenalinu zase oceňují zdejší 
Bikepark nebo možnost 
sjezdu z Ještědu na koloběž-
ce. Dalším sportovištěm je 
Rekreační areál Vesec, který 
tvoří 3 nezávislé okruhy se 
3 stupni obtížnosti. Areál je 
využíván celoročně. V zimě jej 
navštěvují běžkaři, v letní se-
zoně jsou zase asfaltové cesty 
vhodné pro cyklistiku i pro 
in-line bruslení. Kromě přiroze-
ných přírodních lokalit posky-
tují sportovcům prostor pro 

vyžití i mnohá sportoviště uměle vybudovaná. Nejvýznamnější 
z nich je Sport Park Liberec s multifunkční halou (Home 
Credit Arenou). Sport Park nabízí vhodné prostory pro hokej, 
tenis, basketbal, volejbal, florbal, krasobruslení, atletiku atd. 
Vyhledávaným sportovištěm je rovněž Plavecký bazén na 
Tržním náměstí, který krom skvělých podmínek pro kondiční 
plavání a unikátní potápěčské věže nabízí i 50m bazén s 8 drá-
hami, výukový bazén 25m, dětský bazén 12,5m a mnohé další 
vodní atrakce.

Liberec má zkrátka připraveno pro každého něco, 
a tak budete jistě na návštěvu našeho města 
v dobrém vzpomínat!
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Přesné datum založení Liberce známo není, poprvé je 
město (osada) písemně zmiňováno roku 1352. Prvními 
významnými majiteli Liberce byli Bibrštejnové, kteří roku 
1278 koupili frýdlantské panství od Přemysla Otaka-
ra II. Po vymření Bibrštejnů zakoupili frýdlantské panství 
i s Libercem roku 1558 Redernové, kteří velmi významně 
přispěli k rozvoji města (výstavba kamenných staveb – 
kostel sv. Antonína, zámek, pivovar, původní radnice, vznik 
soukenického cechu). Roku 1560 bylo Liberci uděleno 
významné privilegium – právo vařit pivo, roku 1577 císař 
Rudolf II. povýšil Liberec na město a udělil mu pečeť 
a městský znak. Redernové opustili frýdlantské panství po 
bitvě na Bílé hoře roku 1620. Poté přešla správa panství 
na slavného vévodu a vojevůdce Albrechta z Valdštejna 
(rok 1622) a po jeho smrti roku 1634 na rod Gallasů (poz-
ději Clam-Gallasů). I přes válku v roce 1757 mezi vojsky 
císařovny Marie Terezie a pruskou armádou se město 
hospodářsky významně rozvíjelo a století 19. proběhlo 
v Liberci ve znamení textilního průmyslu. Roku 1818 přišel 
do Liberce Johann Liebieg coby tovaryš a díky velké píli 
a obchodní zručnosti se jím založená firma stala textilním 
gigantem a z Liberce bylo centrum textilního průmyslu ce-
lého Rakouska-Uherska. Také další členové rodu Liebiegů 
zanechali v dějinách Liberce nesmazatelné stopy (rozsáhlé 
sbírky umění, nové stavby, první automobil v Čechách 
apod.). V polovině 19. století byl průmyslový Liberec druhé 
nejlidnatější město v Čechách. Počátek 20. století byl 

jednoznačně „zlatým věkem“ 
starého Liberce. Pozitivní 
rozvoj města ovšem ukončila 
druhá světová válka. Po válce 
bylo liberecké obyvatelstvo 
německého původu přesíd-
leno do Německa a následné 
nastolení komunismu přines-
lo pouze další stagnaci. Po 
změně režimu roku 1989 došlo 
postupně k zásadní proměně 
průmyslu, kdy v Liberci zanikla 
výroba textilní a do popředí se 
dostal průmysl automobilový 

a také zcela nová odvětví – např. nanotechnologie. Celé město 
zasáhla dynamická proměna, kdy se nejen budovaly nové 
stavby a infrastruktura, ale zároveň prošly úspěšnou rekon-
strukcí i památky z dob dávno minulých.

Chcete-li obdivovat libereckou architekturu, vydejte se na 
procházku Liebiegovým městečkem, kde vznikla v letech 
1911–23 romanticky pojatá kolonie bytů pro zaměstnan-
ce Liebiegovy textilky a bez výraznějších změn přečkala až 
do dnešních dní. Rozhodně si také nenechte ujít procházku 
podél Masarykovy třídy, kterou lemují neorenesanční vily. 
Takzvaným „zlatým křížem“ této třídy je po zásluze nazýváno 
místo, kde se proti sobě nachází impozantní budovy muzea 

a galerie. Poblíž konce Masarykovy třídy (na úpatí Jizerských 
hor) je ukryta další pozoruhodná stavba – Liberecká výšina 
(1900–1901), na jejíž vybudování bylo záměrně použito zdivo 
získané ze zbořených středověkých domů v Norimberku, 
aby byla dosažena co nejvěrnější iluze jakéhosi prastarého 
rodového sídla. Restaurace s rozhlednou je turistům celoročně 
přístupná. Z objektů, které věrně zobrazují dobu svého vzniku, 
jmenujme ještě Strossovu vilu (1923–25) – dnes sídlo Krajské 
hygienické stanice, Liebiegovu vilu (1897–1911) – dnes sídlo 
úřadu města nebo zámek (1582–1587, kaple 1604–1606, 
různé přestavby), který se nachází v centru města, je však 
bohužel dlouhodobě nepřístupný. Opomenout nesmíme ani 
tzv. Šolcův dům (1771), který je skvělou ukázkou řemeslné 

práce – dnes je sídlem sprá-
vy Chráněné krajinné oblasti 
Jizerských hor a Valdštejnské 
domky (1678–1681), jež jsou 
nejstaršími hrázděnými domy 
v centru města.

Dominantou Liberce je 1012 m 
vysoký Ještěd, korunovaný 
podivuhodnou siluetou tele-
vizního vysílače a horského 
hotelu (1966–1973). Architekt 
Karel Hubáček byl za své dílo 
oceněn prestižní Perretovou 

cenou (1969). I samotná budo-
va již získala díky své originalitě 
mnohá ocenění: např. národ-
ní kulturní památka, stavba 
20. století a dokonce usiluje 
o zápis mezi „elitu“ – památky 
UNESCO. Na vrchol Ještědu 
se návštevníci mohou nechat 
dopravit kabinovou lanovou 
dráhou (1933), což je zároveň 
nejstarší fungující lanovka v ČR. 
Druhým symbolem města je 
novorenesanční radnice 
(1888–1893), postavená dle 

projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna firmou 
Sachers & Gärtner. Pozornost si zaslouží především bohatě 
zdobené fasády, vzácné vitráže a nádherná obřadní síň, která 
je ukázkou precizní řemeslné práce.

Dalším magnetem je Zoologická zahrada v Liberci z roku 
1904 – nejstarší svého druhu v ČR. V současné době se speci-
alizuje na chov vzácných a v přírodě často kriticky ohrožených 
druhů zvířat. Největší zájem návštěvníků poutají samozřejmě 
šelmy, pozornost si však jistě zaslouží i vzácní takini čínští, 
panda červená nebo největší kolekce dravých ptáků v Evropě. 
Významným turistickým cílem města je Botanická zahrada 
Liberec. Zahrada byla zpřístupněna již roku 1895. Její výstavní 
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