
Poznávací dovolená

Pro mnohé Čechy i některé cizince je Libe-
recký kraj synonymem sportu. Mistrovství světa 
v klasickém lyžování v roce 2009 toto povědomí 
výrazně posílilo. Liberecký kraj se těší z toho-
to zájmu, ale jeho potenciál je daleko větší – 
seznamte se s ním…

Území kraje bylo lidmi osídleno od pravěku, 
což dokládají četné archeologické nálezy, ty nej-
novější pocházejí z oblasti Příšovic u Turnova.

Ve středověku vedly krajem obchodní stez-
ky, které bylo potřeba chránit. Pro jejich ochra-
nu bylo vystavěno nespočet hradů a strážních 
tvrzí. Některé z nich se nám dochovaly dodnes 
v podobě zřícenin, některé byly přestavěny na 
pohodlné zámky.

K nejcennějšímu kulturnímu dědictví čes-
kého státu patří národní kulturní památky. 
Těch má Liberecký kraj v současnosti dvanáct. 
Navštívit můžete například zříceniny hradů 
Bezděz a Trosky, hrad Grabštejn a zámky Záku-
py, Sychrov a Hrubý Rohozec. Jedinou tech-
nickou národní kulturní památkou v tomto 
kraji je unikátní stavba horského hotelu a tele-
vizního vysílače Ještěd, postavená v 70. letech 
20. století. Pozornost návštěvníků si však jistě 
zaslouží i dalších více než 2 200 prohlášených 
nemovitých kulturních památek. Města a ves-
nice s dochovanými soubory historických staveb 
byly vyhlášeny památkovými zónami a rezer-
vacemi. Zájemci o vesnickou architekturu 

mohou navštívit oblast Lužických hor, kde se 
dochovalo mnoho roubených i hrázděných sta-

veb s podstávkou nesoucí patro domu. Roube-
né chalupy jsou charakteristické pro Český ráj, 
Jizerské hory a Podkrkonoší.

Zájemci o industriální architekturu si 
v Libereckém kraji také přijdou na své. V hor-
ských údolích se ukrývají nejen majestátní budo-
vy bývalých textilek nebo skláren, ale také archi-
tektonicky a technicky zajímavá vodní díla. Ze 
známých přehrad můžeme zmínit Harcovskou 
přehradu v Liberci, přehradu v Jablonci nad Ni-
sou nebo na Černé Nise, Hartu na Frýdlantsku, 
ale i neblaze proslulou Protrženou přehradu nad 
obcí Desná v Jizerských horách. Pro milovní-
ky rozhleden je Liberecký kraj rájem, zejména 
v Jizerských horách můžete navštívit rozhledny 
kamenné, dřevěné, ale i železné.

Kulturní vliv židovských obyvatel zůstal 
v kraji zachován v podobě několika hmotných 
památek. Nově opravená židovská synagoga 
v Turnově s nedalekým hřbitovem nebo židovský 
hřbitov v České Lípě jsou jen některými z nich.

Turistická poutní stezka Via Sacra vás pro-
vede po klíčových sakrálních stavbách nejen 
na území Libereckého kraje. Via Sacra propoju-
je severní Čechy s Horní Lužicí a Dolním Slez-
skem. V rámci jednotlivých zastavení navštivte 
barokní kostel Navštívení Panny Marie v Hejni-
cích, johanitskou komendu z poloviny 13. stole-
tí v Českém Dubu, nebo kostel sv. Vavřince a sv. 
Zdislavy v Jablonném v Podještědí, postavený 
na základě plánů architekta Johanna Lucase von 
Hildebrandt.

www.liberecky-kraj.cz
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Liberecký kraj je spojen i s významnými 
osobnostmi české historie. V kraji pod Bez-
dězem tvořil nejvýznamnější český romantický 
básník Karel Hynek Mácha, po němž je pojme-
nována největší rekreační vodní plocha Mácho-
vo jezero. Krása krajiny jižně od hory Ještěd 
přivedla do kraje významnou spisovatelku Karo-
linu Světlou. Její romány vycházejí obvykle ze 
skutečných příběhů venkovských lidí, a dodnes 
lze projít po stezce Karoliny Světlé vedoucí po 
místech dávných dramat. Bazilika minor v Jab-
lonném v Podještědí a nedaleký zámek Lemberk 

jsou úzce spjaty s životem šlechtičny Zdislavy 
z Lemberka, která byla roku 1995 svatořečena 
papežem Janem Pavlem II.

Nedílnou součástí půvabu Libereckého 
kraje je jeho mnohotvárná příroda. Český ráj 
byl pro své mimořádné geologické a estetické 
hodnoty zapsán v roce 2005 do evropské sítě 
geoparků UNESCO. Nejzajímavějšími kouty 
kraje vás provedou četné naučné stezky. Panely 
na jednotlivých zastaveních tras obsahují infor-
mace o geologických, ekologických, živočišných 
a rostlinných pozoruhodnostech.

www.liberecky-kraj.cz




