Ogród Botaniczny Liberec
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Muzeum Północnoczeskie w Libercu

Jizerka-Bukovec

odwiedzających wzbudza liberecki rarytas – białe tygrysy.
Na uwagę zasługują również rzadkie takiny złote, panda
czerwona, a także największa w Europie kolekcja ptaków
drapieżnych. Ważnym punktem turystycznym miasta jest
Ogród Botaniczny Liberec. Ogród został udostępniony
już w 1895 roku, a jego szklarnie wystawowe są prawdziwym rajem roślin. Do ważnych libereckich atrakcji zalicza
się również unikatowy projekt rodzinnej rozrywki Centrum
Babylon, w którym pod jednym dachem znajduje się Aquapark, Lunapark, iQpark, labirynt luster, centrum wellness,
hotel i wiele innych atrakcji. Liberec może się pochwalić
także DinoParkiem, który przygotował dla zwiedzających
siedemdziesiąt modeli zwierząt prehistorycznych w trzydziestu scenach z towarzyszącymi efektami dźwiękowymi,
kino 4D i ścieżkę dla odważnych dzieci „DinoTrek”. W Libercu znajduje się także unikatowe centrum nauki – iQlandia
– umożliwiające poznawanie zjawisk fizycznych, chemicznych i innych poprzez zabawę i eksperymenty. Mieści się tu
też planetarium 3D oraz ponad 400 eksponatów i interaktywnych instalacji.
Mieszkańcom i turystom Liberec dostarcza również wielu
doznań kulturalnych. Ważnym elementem życia kulturalnego miasta jest Muzeum Północnoczeskie, którego zbiory
obejmują przede wszystkim bogate rzemiosło artystyczne.
Bardzo interesująca jest także ekspozycja przyrody ziemi
libereckiej, obejmująca dwie unikatowe dioramy, wiernie
pokazujące środowisko buczyn i stawów oraz ich typo-

wych mieszkanców. Muzeum Techniki, mieszczące się na terenie targów libereckich, przedstawia zabytkowe samochody,
motocykle i wiele przedmiotów o charakterze technicznym,
które związane są z regionem ziemi libereckiej. Duże zmiany
odnotowała Galeria Okręgowa, która została przeniesiona
do pomieszczeń odbudowanego obiektu dawnych libereckich
łazienek. Galeria Okręgowa oferuje stałą ekspozycję czeskiej
sztuki od XVI wieku po współczesność, ekspozycję poświęconą kolekcjonerowi i mecenasowi Heinrichowi Liebiegowi
(pejzaż francuski, malarstwo niemieckie i austriackie z XIX wieku), ekspozycję malarstwa niderlandzkiego z XVI–XVIII wieku
i ekspozycję interaktywną. Na terenie Liberca działa też kilka
teatrów. Najsłynniejszy jest Teatr F. X. Šaldy – na jego scenie
grają na przemian trzy zespoły
artystyczne, tj. dramatyczny,
opera i balet. Teatr Mały jest
czynny od 1989 roku, a swoich widzów pozyskuje poprzez
nietradycyjne ujęcie inscenizacji. Głównie dla dzieci są
przeznaczone spektakle lalek
Teatru Animacji, który powstał w 1949 roku i jest również
organizatorem znanego festiwalu profesjonalnych teatrów
lalek – Mateřinka. W Vratislavicach nad Nisou znajduje się

nowo wyremontowany dom rodzinny Ferdinanda Porsche.
Ekspozycja podzielona jest na trzy części: sztuka inżynierska,
mobilność i rodzina. Znaczącym centrum kultury oraz całego
regionu jest Krajska (odpowiednik wojewódzkiej) Biblioteka
Naukowa. Do pozostałych instytucji kultury należą: Centrum
Kulturalne i Społeczne Lidové sady oraz Dom Kultury Liberec, w którym odbywają się liczne koncerty, imprezy społeczne, bale i wystawy. Ważną instytucją kultury jest też liberecka Home Credit Arena.

wym jest Ośrodek Rekreacji
Vesec, który tworzą trzy niezależne strefy o trzech stopniach trudności. Ośrodek jest
wykorzystywany przez cały
rok. Zimą korzystają z niego
narciarze biegowi, latem rowerzyści i rolkarze jeżdżący po
asfaltowych trasach. Oprócz
naturalnych terenów na łonie
natury sportowcy mogą korzystać także z wielu sztucznych
obiektów sportowych. Ważnym
Basen Liberec
ośrodkiem sportu jest również
Sport Park Liberec z wielofunkcyjną halą (Home Credit
Arena). Sport Park oferuje bazę do uprawiania hokeja, tenisa,
koszykówki, siatkówki, unihokeja, łyżwiarstwa figurowego, lekkiej atletyki itd. Popularnym miejscem jest również basen pływacki, który poza wspaniałymi warunkami do pływania kondycyjnego oferuje też pięćdziesięciometrowy basen z 8 torami,
basen do nauki pływania (25 m), basen dziecięcy (12,5 m) oraz
wiele innych atrakcji wodnych.

DinoPark

Ze względu na swoje położenie między Górami Izerskimi
a Grzbietem Jesztedzkim Liberec przez cały rok stwarza
idealne warunki dla wielu rodzajów sportów. Góry Izerskie
są popularnym regionem dla uprawiania narciarstwa biegowego. Narciarze mogą korzystać z około 180 km przygotowanych
tras. Góry Izerskie to także narciarstwo zjazdowe i snowboarding. Latem zaś są idealnym miejscem do uprawiania turystyki
pieszej i rowerowej. Są tu także trasy dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich, z których mogą korzystać również rodziny z wózkami dziecięcymi. Ośrodek Sportu Ještěd
zimą oferuje narciarzom i snowboardzistom trasy o wszystkich stopniach trudności i jest miejscem organizacji zawodów
w skokach narciarskich o charakterze międzynarodowym. Latem Ośrodek Sportu Ještěd jest popularny wśród pieszych
turystów ze względu na dużą ilość tras turystycznych, z kolei
miłośnicy adrenaliny docenią tutejszy Bikepark, a także możliwość zjazdów na hulajnodze. Kolejnym obiektem sporto-

W Libercu po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego wizytę w naszym mieście będzie można jeszcze długo
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Dokładna data założenia Liberca nie jest znana, ale pierwsza wzmianka o mieście (osadzie) pojawiła się w 1352 roku.
Pierwszymi ważnymi właścicielami Liberca byli Bibersteinowie, którzy w 1278 roku kupili posiadłość frydlancką od
Przemysła Ottokara II. Po wygaśnięciu dynastii Bibersteinów posiadłość frydlancką razem z Libercem kupili w 1558
roku Redernowie, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju miasta (budowle z kamienia – kościół św. Antoniego,
zamek, browar, dawny ratusz, powstanie cechu sukienników). W 1560 roku Liberec uzyskał ważny przywilej – prawo
warzenia piwa, a w 1577 roku cesarz Rudolf II. Habsburg
nadał Libercowi prawa miejskie oraz przyznał prawo organizowania dwóch jarmarków rocznie, pieczęć i herb miejski.
Redernowie opuścili posiadłość frydlancką po bitwie pod
Białą Górą w 1620 roku. Później posiadłością zarządzał
słynny książę i dowódca Albrecht von Wallenstein (rok
1622), a po jego śmierci w 1634 roku miasto trafiło w ręce
rodu Gallasów (później Clam-Gallasów). W roku 1757, pomimo wojny między wojskami cesarzowej Marii Teresy i armią pruską, miasto znakomicie się rozwijało gospodarczo,
a wiek XIX upłynął w Libercu pod znakiem przemysłu tekstylnego. W 1818 roku jako czeladnik przybył do Liberca
Johann Liebieg i dzięki wielkiej pracowitości i zręczności
handlowej założona przez niego firma stała się potęgą tekstylną a Liberec stał się ośrodkiem przemysłu tekstylnego
całych Austro-Węgier. Również pozostali członkowie rodu
Liebiegów pozostawili po sobie niezmywalne ślady w histo-

rii Liberca (bogate zbiory dzieł
sztuki, nowe budynki, pierwszy
samochód w Czechach itd.). Na
przełomie XX wieku przemysłowy Liberec był drugim największym miastem w Czechach
pod względem liczby ludności.
Początek XX wieku był „złotym
wiekiem“ starego Liberca. Rozwój miasta zakończyła jednak
II wojna światowa. Po wojnie
ludność Liberca pochodzenia
niemieckiego została wysiedloDomki Waldsztejnskie
na do Niemiec, a wprowadzony
później komunizm przyniósł wyłącznie dodatkową stagnację.
Po zmianie ustroju w 1989 roku stopniowo, ale zasadniczo
zaczął się zmieniać przemysł. Produkcja tekstylna w Libercu
ustała, a na pierwszy plan wysunął się przemysł motoryzacyjny oraz zupełnie nowe gałęzie przemysłu – np. nanotechnologia. Dynamiczne zmiany objęły całe miasto, powstawały nowe
obiekty i infrastruktura a zabytki z dawno minionych czasów
poddawano odbudowie.
By podziwiać liberecką architekturę, warto się udać na spacer po tzw. Miasteczku Liebiega, gdzie w latach 1911–1923
powstało osiedle mieszkaniowe dla pracowników zakładu tekstylnego Liebiega, utrzymane do dnia dzisiejszego bez większych zmian w konwencji romantycznej. Zdecydowanie nie

można przegapić spaceru wzdłuż Alei Masaryka, którą okalają
wille w stylu neorenesansowym. Tak zwanym „złotym krzyżem“ tej alei, słusznie nazywanym w ten sposób, jest miejsce,
w którym znajdują się naprzeciw siebie imponujące budynki
muzeum i galerii. Niemal na końcu Alei Masaryka (u podnóża
Gór Izerskich) skrywa się kolejny ciekawy obiekt – Liberecká
výšina (1900–1901), do której budowy został wykorzystany
mur pozyskany ze zburzonych w Norymberdze średniowiecznych budynków. To restauracja z wieżą widokową, która jest
dostępna przez cały rok. Spośród obiektów, które wiernie odzwierciedlają okres swojego powstania, należy jeszcze wymienić Willę Strossa (1923–1925) – dziś siedzibę Krajskiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Willę Liebiega (1897–1911)
– dziś siedzibę urzędu miasta
lub zamek (1583–1587, kaplica 1604–1606, różne przebudowy), który znajduje się
w centrum miasta, jest jednak
niestety przez dłuższy czas
niedostępny. Nie wolno również
zapomnieć o tzw. Domu Szolca
(1771), który jest wspaniałym
przykładem sztuki rzemieślniczej – dziś jest siedzibą dyrekcji
Parku Krajobrazowego Gór Izerskich oraz o Domkach Wallensteina (1678–1681), które są

najstarszymi zachowanymi domami zrębowymi w Libercu.
Nad Libercem dominuje licząca
1012 m góra Ještěd, zwieńczona wspaniałą sylwetką
nadajnika telewizyjnego i hotelu górskiego (1966–1973).
Architekt Karel Hubáček został
nagrodzony za swoje dzieło
prestiżową Nagrodą Perreta
(1969). Sam budynek zyskał też
wiele tytułów: np. narodowy zabytek kultury, budowla XX wieJeštěd
ku, a nawet stara się o wpis na
listę zabytków UNESCO. Na szczyt Ještědu można wjechać
koleją gondolową (1933), która jest zarazem najstarszą czynną koleją w Republice Czeskiej. Drugim symbolem miasta jest
neorenesansowy ratusz (1888–1893) zbudowany według
projektu wiedeńskiego architekta Franza von Neumanna przez
firmę Sachers & Gärtner. Na uwagę zasługują przede wszystkim bogato zdobione fasady, cenne witraże oraz wspaniała
sala ślubów.
Kolejnym magnesem przyciągającym turystów jest Ogród
Zoologiczny w Libercu z 1919 roku – najstarszy tego rodzaju w Republice Czeskiej. W chwili obecnej specjalizuje się
w hodowli rzadkich i w naturze często krytycznie zagrożonych
gatunków zwierząt, z których największe zainteresowanie
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