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Toulky po českých krajích – Liberecký kraj
Liberecký kraj se rozkládá na severu České kotliny a pokrývá východní část Lužických hor, Jizerské hory a západní 

Krkonoše s Krkonošským podhůřím. Na severu končí státní hranicí, v délce 20 km k ní přiléhá německá spolková 
země Sasko, 130 km tvoří hranice s Polskem. Kraj je to malý – jeho rozloha 3163 km2 tvoří přibližně 4 % rozlohy 
celé České republiky, a to je druhá nejmenší rozloha po hlavním městě Praze. Zato lesy pokrývají téměř 44 % celkové 
plochy kraje (o třetinu víc než průměr České republiky), což je nejvíce ze všech krajů. 

Nejzápadnější oblast je spojená s osobností básníka K. H. Máchy. Máchovo jezero, což je vlastně obrovitý rybník 
založený samotným Karlem IV., je největším letním turistickým centrem na severu Čech. Nad ním se tyčí dominanta 
hradu Bezděz, který tu nechal postavit slavný český král Přemysl Otakar II., a nechvalně se proslavil i tím, že tu Ota 
Braniborský věznil mladého krále Václava II. a jeho matku Kunhutu. 

V této krásné krajině také najdeme originální soustavu 23 rybníků napájených Bobřím potokem, které vznikaly 
v 16. a 17. století. Mezi nimi se krásně vyjímá obec Holany s řadou staveb dřevěné a kamenné lidové architektury. 
Oblast Ralska s rozlehlými borovicovými lesy a nevšedními skalními útvary byla dlouhá léta vojenským 
cvičištěm, kam veřejnost nesměla, ale díky tomu zůstala zachovaná. Je 
dokonce jedním ze dvou území v ČR, která byla zařazena do sítě 
tzv. biogenetických rezervací Evropy – Eeconet. 

Město Česká Lípa a jeho okolí jsou boha-
té na kulturní a historické památky. Sever-
ním směrem ubíhají vyvřelé kopce Českého 
středohoří. Vulkanickou činností vzniklé 
shluky čedičových a znělcových kop-
ců a osamocené masivy homolí a kup 
vytvářejí spolu s hlubokými údolí-
mi romantickou krajinu, která 
nemá v České republice obdo-
by. Není divu, že tu kromě pěší 
a cykloturistiky kvete i agro-
turistika.

V Libereckém kraji se 
rovněž nachází Chráně-
ná krajinná oblast Český ráj, 
kterou charakterizuje mimo-
řádná členitost zemského po-
vrchu s příznačnými pískovcový-
mi skalními městy. Zdaleka jsou 
viditelné rozvaliny hradu Tros-
ky postaveného ve 14. sto-
letí, které se tyčí na str-
mých sloupech čedičové 
vyvřeliny. 

Oblast Pojizeří nabízí 
možnosti letní i zimní turis-
tiky, oblíbenou ji mají i vodáci. Za 
zmínku stojí rovněž jedinečné Bozkovské dolomitové jeskyně. 
Turisté také rádi vyhledávají Frýdlantsko na úplném severu Libereckého kraje. Málokdy vynechají renesanční zámek 
Frýdlant, který má krásné interiéry s cennou obrazárnou, kde jsou například obrazy Petra Brandla a Karla Škréty. Láká 
je také barokní klášterní komplex v někdejší hornické osadě Hejnice. A neopakovatelnou atmosféru podhorských lázní 
slibují Lázně Libverda, odkud si dokonce dal vodu na válečná tažení posílat Albrecht z Valdštejna. 

Jizerské hory jsou rájem milovníků běhu na lyžích. Ale i v létě mají co nabídnout – unikátní rašeliniště a původní 
lesní porosty a nikde jinde nenajdete takové množství udržovaných rozhleden jako právě v této oblasti. Nejnavštěvo-
vanější jsou Královka, Bramberk či Štěpánka.
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