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Toulky po českých krajích – Liberecký kraj
Krajské město Liberec bylo po léta především centrem textilního průmys-

lu. Může se však pochlubit i řadou významných stavebních památek, napří-
klad dřevěnými domy ze 17. století či renesančním Starým zámkem a s ním 

spojeným Novým zámkem. Do zimních středisek dojedete měst-
skou dopravou. Letní sezóna láká k návštěvě nejstarší zoologické 
zahrady ve střední Evropě či botanické zahrady s unikátními 
sbírkami. 

Na Liberec shlíží hora Ještěd, vysoká 1012 m. Na ní se tyčí 
architektonický skvost severu, originální konstrukce rozhled-
ny ve tvaru rotačního hyperboloidu. Ing. arch. K. Hubáček 
byl za její návrh oceněn prestižní mezinárodní Perretovou 
cenou.

Nedaleký Jablonec nad Nisou je zas světoznámou Mek-
kou sklářství a bižutérie. A tak není divu, že tu najdeme 
muzeum, ve kterém se návštěvníci seznámí s historií 
a současností těchto v tomto kraji proslavených oborů.

Také Novoborsko ležící na rozhraní dvou chráněných 
krajinných oblastí – Českého středohoří 

a Lužických hor – vábí turisty z ce-
lého světa množstvím malých 
sklárniček, ve kterých mohou 

na vlastní oči vidět výrobu 
foukaného, malovaného, 
broušeného i rytého skla.

Na tak zvaném Trojme-
zí Čech, Německa a Polska 
stojí hrad Grabštejn. V je-
ho sklepení jsou instalo-
vány řemeslné výstavy, 
expozice zpracování dra-
hých kamenů a stará ko-
várna.

Lužické hory jsou 
ideálním prostředím pro 

pěší turistiku a cykloturis-
tiku. Na toulkách touto 

oblastí navštívíme ne-
jen unikátní přírod-
ní partie, ale i četné 
kulturně-historické 
památky.

A konečně je tu nejznámější české pohoří 
– Krkonoše. Oblast Rokytnicka leží v maleb-

ném údolí, jehož dominantu tvoří hřeben Studenova a Kotle, který se vypíná až do výše 1434 m. Je východiskem do 
mnoha zajímavých míst Krkonoš, jako je pramen Labe či Huťský vodopád. Na nejzápadnější části přímo u hranice 
s Polskem leží jedno z nejvýznamnějších místních turistických center Harrachov. Zde najdeme i známý areál skokan-
ských můstků, kde se konají závody Světového poháru.

Město Jilemnice je označováno za „kolébku českého lyžování“. Již v roce 1894 tu byl založen vůbec nejstarší Český 
krkonošský spolek SKI.

 A dívejte se pořádně kolem sebe – třeba právě někde tady potkáte slavného vládce hor – Krakonoše…
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