
Vítejte v Libereckém kraji

Zveme vás do malého, ale krásného kraje na 
severu České republiky, který sousedí s polským 
Dolnoslezským vojvodstvím a německým Svo-
bodným státem Sasko. Malá rozloha rozhodně 
neubírá kraji na atraktivitě z hlediska cestovní-
ho ruchu. Destinace je mimořádně morfologicky 
pestrá s převládajícími pohořími na severu a mír-
ně zvlněnou krajinou směrem do vnitrozemí. Li-
berecký kraj tvoří čtyři turistické regiony: Čes-
kolipsko, Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše.

Krajským městem a přirozeným centrem 
Libereckého kraje je město Liberec s více než sto 
tisíci obyvateli. Město je známé nejen krásnou 
architekturou v historizujících stylech v centru 
města, horským hotelem Ještěd, který byl oce-
něn Perretovou cenou Mezinárodní unie archi-
tektů a je dominantou celého kraje, ale také na-
příklad mistrovstvím světa v klasickém lyžová-
ní, které se v Liberci konalo v roce 2009.

Horský charakter kraje vytvářejí Jizer-
ské a Lužické hory, Ještědsko-kozákovský hře-
ben a také nejvyšší pohoří České republiky Kr-
konoše s nejvyšším vrcholem Libereckého kra-
je. V horách najdete významná zimní středis-
ka. Nejvýznamnější ski areály jsou v Bedřicho-
vě, Harrachově, Rokytnici nad Jizerou a také na 
Ještědu a tanvaldském Špičáku.

Čím dále od státních hranic směrem do cen-
trálních oblastí České republiky, tím více bude 
ubývat horského rázu krajiny a naopak přibý-
vat rovinatějších oblastí Českého ráje a Českolip-
ska. Malebné krajiny Českého ráje a Českolipska 
jsou typické skalními útvary, hrady, zámky a sak-
rálními památkami. Zejména tyto oblasti skýtají 
možnosti relaxace i sportu u vodních ploch – je-
zer a rybníků. Nejznámější rekreační oblasti jsou 
u Máchova jezera a také Holanských rybníků.

Kromě sportovních zážitků nabízí Liberec-
ký kraj také pestrou kulturní nabídku, ať již jde 
o tzv. živou současnou kulturu (divadla, koncer-
ty, festivaly) nebo o lidové slavnosti. Bohatou 
historii kraje mapují desítky muzeí.

Přijďte navštívit místa, kde žila a také léčila 
nemocné patronka Libereckého kraje svatá Zdi-
slava, kde působil významný vojevůdce Albrecht 
z Valdštejna, nebo panství hraběte Harracha, kte-
rý přivezl na jilemnické panství první lyže. Kra-
jina Libereckého kraje učarovala a stala se inspi-
rací také mnohým básníkům a prozaikům (Kar-
lu Hynku Máchovi, Františku Ladislavu Riegero-
vi, Antalu Staškovi nebo Karolině Světlé). Stopy 
zde zanechali významní architekti, od Ohmanna 
a von Neumanna až po současné tvůrce, z nichž 
zmiňme např. Karla Hubáčka. Z Libereckého 
kraje pochází automobilový konstruktér Ferdi-
nand Porsche a mnoho významných sklářů (Bed-
řich Egermann, Stanislav Libenský).

Do Libereckého kraje vás přivede dob-
ré silniční spojení nejen z hlavního města Pra-
hy, ale i z německé Žitavy přes hraniční pře-
chod u Hrádku nad Nisou nebo polské Szklar-
ske Poreby přes hraniční přechod u Harracho-
va. Liberecký kraj je protkán i hustou železniční 
sítí. Mezi železniční zajímavosti patří ozubnico-
vá trať z Tanvaldu do Harrachova.

Důležité vzdálenosti
• Praha 108 km
• Ústí nad Labem 96 km
• Hradec Králové 98 km
• Drážďany 136 km
• Berlín 271 km
• Vratislav 212 km
• Varšava 563 km

5 nejnavštěvovanějších cílů: 
• Centrum Babylon
• ZOO Liberec
• Státní zámek Sychrov
• Státní hrad Trosky
• Botanická zahrada Liberec

(CzechTourism)

Další informace najdete na www.liberecky-kraj.cz.

www.liberecky-kraj.cz


