
  

 
 

WIELKI SZLAK POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA 

LIBEREC 5 

 

Piąte co do wielkości miasto w Republice 
1 104 445 

Czeskiej. Znajduje się 90 km na północny 
wschód od Pragi i 100 km na północny 
zachód od Hradca Králové, na pograniczu 
z Polską i Niemcami. Symbolem Liberca 
oraz całego regionu jest unikatowy budy- 
nek nadajnika na szczycie góry Ještěd. 

Praga – 125 km 

Miejskie Centrum Informacji Liberec, nám. Dr. E. Beneše 468/23, 460 01 Liberec 
Tel.: +420 485 101 709 
E-mail: info@visitliberec.eu 
www.visitliberec.eu 

CO WARTO ZOBACZYĆ 
Nad placem im Dr. E. Beneša dominuje okazały 
neorenesansowy budynek ratusza  , którego 
wnętrza polubiły krajowe i zagraniczne ekipy 
filmowe. Zaledwie parę metrów stąd, przy ulicy 
Palacha, natraficie na najnowszy dinopark 
w Czechach. Sporą porcję rozrywki dla całej 
rodziny zapewni Centrum Babylon z niezliczoną 
liczbą atrakcji. Natomiast w północno zachodniej 
części Liberca znajdziecie ogród zoologiczny 
i botaniczny, oba najstarsze w Czechach. 
 
 
 

Centrum Babylon 
Centrum rozrywki kusi oryginalnym Aquaparkiem, w stylu 
tajemniczego morskiego świata z powieści Juliusza 
Verne‘a, lunaparkiem karuzelami i samochodzikami 
wewnętrznym polem golfowym„Indoor adventure”, kinem 
4D, laser game’em, wirtualną rzeczywistością i wieloma 
innymi atrakcjami. Skorzystajcie również z atrakcyjnej 
wystawy interaktywnej iQPARKu – pierwszego 
edukacyjno-rozrywkowego centrum w Republice Czeskiej. 
Zwiedzający, w każdym wieku, poznają i odkryją w formie 
gier i eksperymentów podstawowe zjawiska, które dzieją 
się wokół nas. Na terenie IQPARKu znajdziecie ponad 200 
interaktywnych eksponatów dotyczących różnych sfer 
życia człowieka. 

z powieści Juliusza 
i samochodzikami 

Verne‘a, lunaparkiem karuzelami 
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Zwiedzający, w każdym wieku, poznają i odkryją w formie 
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z atrakcyjnej 
pierwszego – 

www.visitliberec.eu 

www.centrumbabylon.cz 

www.zooliberec.cz 

WYCIECZKI PO OKOLICY 
Zamki nie do zdobycia, pałace jak z bajki, punkty widokowe rozmaitych kształtów, kameralne chałupy zrębowe i zabytki techniczne dla przypomnienia talentu 
rzemieślniczego naszych przodków. To i wiele więcej oferuje Kraj Liberecki. 

Na wschód od Liberca warto odwiedzić, udostępnione całorocznie, Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabłońcu nad Nysą. Zapaleńcy sportowi docenią 80-cio kilometrową sieć 
ścieżek rowerowych Singletrek pod Smrkem a w sezonie zimowym kilkadziesiąt kilometrów tras narciarskich w nowoczesnych kurortach w Górach Izerskich i zachodniej części 
Karkonoszy. Na południe od Liberca możecie obejrzeć przepiękne przykłady architektury wiejskiej, unikatowe Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe oraz zachwycające rezydencje 
szlacheckie (patrz. zamki – s. 39 a pałace – s. 43). Jeśli wyruszycie w kierunku zachodnim, nie omińcie Czeskiej Lipy z zadziwiającą plejadą zabytków architektury. 
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Na powierzchni 13 ha można podziwiać ponad 160 gatunków zwierząt ze wszystkich kontynentów. 
Unikatami libereckiego ZOO są biały tygrys indyjski, lwy berberyjskie oraz takiny złote, dzięki którym ogród 
zoologiczny jest jedynym w Europie hodującym ten gatunek. Zupełnie wyjątkowa jest również jedna 
z najbardziej kompletnych kolekcji drapieżników starego kontynentu. 

ZOO Liberec 
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JELENIA GÓRA 6 
Singletrek pod Smrkem 

40 km od Liberca 
Skiaréna Jizerky – 30 km od Liberca Jelenia Góra to pierwsze większe miasto 

za czeską granicą, jadąc od strony 
Harrachova. Miasto łączy w sobie urok 
zabytkowego historycznego centrum, 
uzdrowiska termalnego oraz celu wycieczek, 
skąd wszystkie drogi prowadzą w góry. 

– Skiaréna Jizerky to kompleks kurortów narciarskich 
w Górach Izerskich. Tanvaldský Špičák, Severák 
i Bedřichov – funkcjonują w ramach wspólnego 
skipassu oraz skibusa. Ośrodki komleksowo oferują 
łącznie 17 km tras narciarskich, 20 wyciągów 
narciarskich, 2 kolejki linowe i 3 wyciągi taśmowe. 

Ścieżki znajdują się pomiędzy miejscowościami 
Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda, a także 
na Grzebieniu Jindřichovickim i częściowo po polskiej 
stronie. Singletrek pod Smrkem obecnie oferuje 
ścieżki o łącznej długości ponad 80 kilometrów 
i czterech stopniach trudności. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie, od rodzin z małymi dziećmi po zdolnych 
i doświadczonych rowerzystów terenowych. 
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Wrocław – 110 km 

podsmrkem.singltrek.cz www.skijizerky.cz Karkonoska 
Informacja Turystyczna 
plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra 
Tel.: +48 601 507 885 

cz.jeleniagora.pl 

Muzeum Szkła i Biżuterii, 
Jablonec nad Nysą 

Skiregion.cz – 45 km od Liberca 
SKIREGION.CZ to największy obszar narciarski 
Zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich, jednoczący 
narciarskie kurorty w miejscowościach Rokytnice 
nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Rejdice i Příchovice. 
Łączna długość wszystkich tras narciarskich wynosi 

– 15 km od Liberca 
Zatrzymajcie się i zobaczcie tutejsze kolekcje szkła, 
sztucznej biżuterii, guzików, monet, medali i plakiet 
na wystawach stałych: „Nieskończona Powieść Biżute- 
rii”i„Magiczny Ogród – Czeskie Szkło Siedmiu Wieków”. 

3 8 km, a wszystkie kurorty narciarskie dostępne są CO WARTO ZOBACZYĆ w ramach jednego skipassu. 

Zdecydowanie warta zobaczenia jest miejska skiregion.cz 
zabudowa, pochodząca z różnych epok 1 2 
historycznych, z placem Ratuszowym i jego 
okolicą. Najstarszym zabytkiem sakralnym 
jest gotycka Bazylika pw. św. Erazma 

Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe 
– 50 km od Liberca i Pankracego (Plac Kościelny) z XIV wieku 
Jaskinie z największym jeziorem podwodnym z wysoką na 51 m wieżą kościelną. Wyjątkowy 

jest również barokowy poewangelicki Kościół 
pw. Krzyża Świętego 2 , jeden z sześciu 
śląskich Kościołów Łaski, w którym ambona 
została wykonana z jednej bryły kamienia.Warto 
wspomnieć też o miejskim deptaku na ulicach 
Konopnickiej i 1 Maja. Na skrzyżowaniu tych 
dwóch ulic znajdziecie kaplicę pw. św. Anny 3 

w Czechach należą do najczęściej odwiedzanych miejsc 
w Czeskim Raju. Jaskinie dzięki łącznej długości ponad 
1 
w 

000 
Republice Czeskiej. Tutejszymi unikatami są 

niezwykła powierzchnia ścian sklepień ulegająca 

m są najdłuższymi jaskiniami dolomitowymi 

i 
selektywnej korozji oraz niepowtarzalne formy skalne. 

w średniowiecznej umocnionej Baszcie 
Wojanowskiej zwanej Basteją. Miasto otaczają 
pozostałości murów obronnych XIV XV 
wieku. W uzdrowiskowej części miasta znajduje 

www.msb-jablonec.cz www.caves.cz 

3 4 z i 
Czeska Lipa – 55 km od Liberca Dlaskův statek, Turnov 

się także kompleks basenów termalnych 
Termy Cieplickie (→ s. 62). 

– – 30 km od Liberca Oprócz zachwycającego zamku na wodzie „Lipý”, 
w Czeskiej Lipie możecie zobaczyć wiele domów 
mieszczańskich, neorenesansowy ratusz, były klasztor 
augustianów, czy też Muzeum Archeologiczne, mające 
siedzibę w budynku dawnego miejskiego więzienia. 

Gospodarstwo ogłoszono narodowym skarbem 
kultury. Jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej 
typowych przykładów architektury zrębowej czeskiej 
wsi. Zwiedzający mogą obejrzeć tutaj tematyczną 
wystawę etnograficzną. 

Czy wiecie, że…? W Willi 
Wiesenstein, w pobliskim Jagniąt- 
kowie, znajdziecie Muzeum Gerharta 
Hauptmanna, 4 , laureata literackiej 
Nagrody Nobla. mucl.cz 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
WYDARZENIA CYKLICZNE Zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego można rozpocząć 

we wnętrzach karkonoskiej chaty zrębowej z oryginalnym 
wyposażeniem z przełomu XIX i XX wieku. Odwiedzicie 
również średniowieczny dom mieszczański z prezentacją 
stylu życia tutejszych mieszkańców z XVII i XVIII wieku. 
Ekspozycja oferuje także największą w Polsce kolekcję 
szkła artystycznego. Z ekspozycji poznacie też ciekawostki 
o historii miasta i całego Dolnego Śląska. W zbiorach 
muzeum są też historyczne nagrania (np. z czasów II wojny 
światowej), mapy oraz prawdziwie historie i biografie 
znanych mieszkańców miasta. Większość ekspozycji jest 
dostępna także w języku czeskim. 

LUTY 
Izerska 50 – tradycyjne zawody narciarstwa biegowego 

MAJ 
Uroczystości Święto Wallensteina, Frýdlant (raz na dwa lata) 

LIPIEC 
Benátská – Letni Festiwal Muzyczny Benátská, Liberec 

SIERPIEŃ–PAŹDZIERNIK 
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Lípa Musica, Česká Lípa 

PAŹDZIERNIK 
IGS – Międzynarodowe Sympozjum Szkła, Nový Bor (raz na trzy lata) 

www.muzeum-turnov.cz www.muzeumkarkonoskie.pl 
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