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Zapraszamy do 
obejrzenia naszej 
neorenesansowej 
perełki z salą, w której 
dobro zwycięża ciemne 
moce

nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
+420 485 243 588
www.liberec.cz
www.visitliberec.eu

Nasz ratusz jest piękny i podobno przypomina 
ratusz wiedeński. Warto przejść się jego 
korytarzami i obejrzeć kolorowe witraże, 
malowidła sufitowe i bogate dekoracje. 
Można spróbować zgadnąć, które cechy są 
przedstawione na kolejnych obrazach. Nie 
będzie to takie łatwe. Uwagę zwracają popiersia 
ważnych osobistości we wnękach przy głównych 
schodach. Czy poznasz, kim oni wszyscy są? 
Latem można zajrzeć z naszym przewodnikiem 
także do sali ślubów, gdzie znajdują się 
dekoracje poświęcone różnym sferom życia, 
a także wejść na wieżę ratuszową, z której 
roztacza się piękny widok na okolice.

Liberecki 
ratusz

W sali ślubów warto 
spojrzeć na mosiężny 
żyrandol, wiszący ponad 
głowami. Waży 450 kg i jest 
tak olbrzymi, że aby go 
umyć, trzeba go opuścić na 
krążku linowym.
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Zachęcamy do odkrycia 
statku kosmicznego, 
małego Marsjanina 
czy spadających 
meteorytów i przeżycia 
romantycznych chwil 
ponad chmurami

Horní Hanychov 153, Liberec
+420 485 104 291
www.jested.cz

Fenomen. Dokładnie taki jest hotel Ještěd 
i zauważył to cały świat. Jego autor, Karel 
Hubáček, jest jedynym Czechem w historii, 
który otrzymał najwyższe międzynarodowe 
wyróżnienie (Nagrodę Perreta) właśnie za ten 
projekt, a czescy architekci uznali ten obiekt za 
budowlę XX wieku. I trudno się dziwić. Nasz 
„statek kosmiczny” rozświetla nocą mrok niczym 
latarnia, w czasie burzy ślizgają się po nim 
pioruny, a już niezwykłe jest morze mgieł, gdy 
chmury leniwie przelewają się po okolicznych 
wzniesieniach. Jeśli się uważnie poszuka, to 
można tu nawet zobaczyć małego Marsjanina! Taki 
po prostu jest Jeszted. Wyjątkowy, podobnie jak 
miasto u jego podnóży.

Jeszted

Dzięki genialnej konstrukcji 
Jeszted z sukcesem 
przeciwstawia się kaprysom 
pogody. Mocnych wrażeń 
dostarczają tu burze. Pioruny 
wprawdzie mu nie zaszkodzą, 
ale porywy wiatru pchają wodę 
po oknach do góry i obudowa 
wydaje lekkie odgłosy.
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To przygoda 
połączona 
z poznawaniem

Lidové sady 425/1, Liberec
+420 482 710 617
www.zooliberec.cz

Libereckie zoo jest najstarsze w Czechach! Pod 
względem powierzchni zalicza się do mniejszych 
ogrodów, a więc spokojnie można je zwiedzić w 
ciągu kilku godzin. Jest bardzo cenione ze względu 
na udaną hodowlę zagrożonych gatunków. Może 
się poszczycić między innymi wyjątkową kolekcją 
górskich zwierząt kopytnych i drapieżnych 
ptaków. Do najciekawszych hodowanych 
gatunków należy takin stokowy, pantera śnieżna 
i waran varanus beccarii. Można by powiedzieć, 
że każdy zna zebry, słonie i żyrafy i pewnie tak 
nawet jest. Ale wiecie, jak wygląda na przykład 
niala, margaj, mangaba lub sambar? Warto pójść 
to sprawdzić.

Ogród 
zoologiczny

Co godzinę śpiewa 
tu ptasi zegar 
astronomiczny w 
bocianim gnieździe. 
To trzeba zobaczyć!
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Feerią kolorów 
i zapachami wszystkich 
kontynentów 
zapraszają szklarnie 
libereckiego ogrodu 
botanicznego, gdzie po 
kolei można zwiedzić 
cały świat

Purkyňova 630/1, Liberec
+420 482 360 811
www.botaniliberec.cz

Przez chwilę idzie się po rozpalonej pustyni, 
by kilka kroków dalej wejść do wilgotnych 
tropikalnych lasów deszczowych. Zobaczyć tu 
można najbogatszą w kraju kolekcję storczyków, 
paproci i roślin mięsożernych. W pawilonie 
Květnice (Świat Kwiatów) otulą nas zapachy 
i zachwycą kolory rosnących tu między innymi 
kamelii, pamiętających czasy cesarza. W pawilonie 
Pravěk (Prehistoria), przypominającym obrazki 
Zdeňka Buriana, przeniesiemy się do czasów 
prehistorycznych na naszej Ziemi, pomiędzy 
skrzypy i widłaki. Przez tunel wodny wchodzimy do 
pawilonu morskich i słodkowodnych akwariów, 
a na ekspozycjach zewnętrznych możemy 
podziwiać duży ogród skalny z górską roślinnością, 
urokliwe rosarium i zachwycającą roślinność 
mokradłową.

Ogród 
botaniczny

Unikatowy jest „Ogródek 
Depresyjny” i „Ogródek 
Rustykalny”. Warto 
spróbować je znaleźć, by 
przekonać się, dlaczego 
noszą takie nazwy.
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Warto poznać 
ratuszowego 
rycerza, pilnującego 
skarbów muzeum, 
które samo w sobie 
jest największym 
eksponatem

Masarykova 437/11, Liberec
+420 485 246 111
www.muzeumlb.cz

Po kilkuletniej modernizacji muzeum odzyskało 
swoje piękno! Na tematycznych wystawach 
pokazano „Piękno i użytek” europejskiej sztuki 
od antyku, przez średniowiecze, po czasy 
współczesne. Przyroda Gór Izerskich wynurza 
się przed nami na wystawie „Dotyk Północy”, 
a burzliwą historię miasta poznamy na wystawie 
„Libereckich fragmentów”. Masz talent 
muzyczny? Uruchom kolekcję szaf grających. 
Tęsknisz za świętami? To z pewnością ulegniesz 
czarowi mechanicznej szopki Metelki. Także 
sam budynek muzeum to cenny eksponat. Swoją 
architekturą przypomina bowiem mieszczańską 
kamienicę, kaplicę i pałac, a w tylnej części mieści 
się kopia wieży dawnego ratusza, z której roztacza 
się piękny widok na okolice.

Muzeum 
Północnych Czech

Czy pomyślałbyś, żeby 
w muzeum szukać 
wyszynku? Spróbuj! 
Piwa tu wprawdzie nie 
ma, ale dzięki wielu 
szafom grającym bywa tu 
naprawdę wesoło.
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Fury, bicykle 
i tramwaje w muzeum, 
lokomotywy przed nim. 
Ale jazda!

Masarykova 424/5, Liberec
+420 731 737 969
www.TMLiberec.cz

Muzeum Techniki to spełnione marzenie każdego 
pasjonata wszelkiej maści środków transportu. 
Warto obejrzeć samochody z różnych zakątków 
świata i z różnych okresów XX wieku. Można tu 
zobaczyć motocykle przedwojenne i powojenne, 
czechosłowackie i zagraniczne. Poznać pochodzenie 
rowerów, dowiedzieć się o historii przemysłu 
i współczesności Liberca i zobaczyć wyjątkowe 
historie na wystawie lotniczej pod nazwą „Skrzydła 
dla Izraela”. Na wystawach muzeum można też 
podziwiać piękno zabytkowych tramwajów 
i autobusów. Natomiast w królestwie samochodów 
czekają lśniące pojazdy typu Rolls-Royce czy 
Cadillac. A największe eksponaty stoją tuż przed 
bramami muzeum. To bardzo ciężkie piękno.

Muzeum 
Techniki

Tuż przy wejściu 
zwiedzających wita 
gwiazda filmowa. To nie 
lada gratka! Obejrzyj ratrak 
z popularnej czeskiej 
komedii „Jak vytrhnout 
velrybě stoličku“.
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Amatorów sztuki 
zapraszamy do 
Galerii Okręgowej

Masarykova 723/14, Liberec
+420 485 106 321
www.ogl.cz

Niech nikogo nie myli napis „Lázně”, czyli 
Łazienki. Nazwa ta bowiem przypomina dawne 
przeznaczenie obiektu, a galeria dumnie 
przypomina tę historię, a nawet w zabawny sposób 
wplata ją pomiędzy swoje zbiory. Popłyńmy 
„Po falach czeskiej sztuki”. Poznajmy Heinricha 
Liebiega – kolekcjonera i mecenasa, który 
przekazał galerii wybitne dzieła sztuki francuskiej, 
niemieckiej i austriackiej pochodzące przeważnie 
z XIX wieku. Dajmy się oczarować „Złotym 
wiekiem malarstwa niderlandzkiego”, którego 
trzon tworzą niderlandzkie obrazy z XVII wieku. Nie 
wiemy wprawdzie, jakie czasowe wystawy będą 
przygotowane podczas waszej wizyty, ale jedno 
jest pewne. Jak mówi galeryjna mądrość „Tu wciąż 
jest co oglądać!”.

Galeria 
Okręgowa – Łazienki

W głównej hali warto 
patrzeć nie tylko wokół 
siebie, ale też pod 
nogi. Właśnie tutaj był 
kiedyś basen i do dzisiaj 
chodzimy tu po „lustrze 
wody”.
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Wyruszmy z głębin 
„Ziemi” przez 
„Człowieka”, „Żywioły” 
i „Naukę w domu” 
aż do dalekiego 
wszechświata

Nitranská 410/10, Liberec
+420 724 586 230
www.iqlandia.cz

Lubimy naukę i w tym miejscu dla każdego będzie 
ona dobrą zabawą! W tym centrum nauki i rozrywki 
przygotowano ponad 400 interaktywnych eksponatów, 
które po prostu trzeba przetestować. Wystawa 
„Kosmo” pokazuje piękno i tajemnice wszechświata. 
Wypróbujemy tam nie tylko swoje „Zmysły”, ale oczami 
zwierząt obejrzymy świat wokół nas. Na wystawie 
„Żywioły” zaatakują nas niszczące siły natury. Po 
przejściu przez gwiaździstą bramę wystawy „Geo” 
możemy zbadać niebieską planetę, a w „Geolabie” 
odkryjemy to, co ukryte jest pod powierzchnią ziemi. 
Wystawa „Człowiek” ukazuje dokładnie ludzkie ciało, 
a „Nauka w domu” przedstawia codzienne sytuacje 
i przyrządy w nieznanym dotąd ujęciu. Warto też 
skorzystać z dużej dawki mądrej zabawy podczas 
popularnych science show. Na zakończenie dobrze 
wznieść się do gwiazd w iQPLANETARIUM.

iQLANDIA

Najbardziej rozgadanym 
stworzeniem na 
wystawie „Człowiek” 
jest – ku zaskoczeniu – 
robot. Fajnie go poznać.
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Wodna przygoda 
w stylu opowieści 
Juliusza Verne’a, 
staroczeskie 
wesołe miasteczko, 
poznawanie świata 
i miejsce do zabawy

Nitranská 1, Liberec
+420 485 249 213
www.centrumbabylon.cz

Babylon nazywany jest fabryką rozrywki, ponieważ 
pełen jest atrakcji dla całej rodziny. W aquaparku 
można się zanurzyć w wodnym królestwie 
z bajkowymi dekoracjami, akwariami, jaskiniami, a kilka 
razy w ciągu dnia oglądać tematyczny pokaz laserowy. 
W lunaparku dzieci korzystają z atrakcji w stylu 
staroczeskiego wesołego miasteczka, w iQPARKu 
poznajemy otaczający nas świat, a w funparku dzieci 
sprawdzają swoją zwinność i zręczność, a przy tym 
dobrze się bawią. W kinie 4D poziom adrenaliny 
poszybuje do maksimum. Zaciętą walkę obiecuje 
laser game, jednak celny strzał przyda się też na 
strzelnicy laser shot lub na bowlingu. W labiryncie 
luster można się łatwo zgubić, a w luksusowym 
centrum wellness z pewnością odnaleźć swoje stare, 
dobre, wypoczęte Ja.

Centrum
Babylon

Warto skierować 
swoje kroki 
pomiędzy sfinksy 
i dobrze się 
bawić.
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Tutaj poznajemy 
historię od wielkiego 
wybuchu, przez okres 
dinozaurów, do czasów 
współczesnych

Palachova 1404, Liberec
+420 378 774 636
www.dinopark.cz

Dinozaury zajęły trzy piętra galerii handlowej 
Plaza Liberec i nie są tu same. Przejdźmy przez 
tunel czasu, aby na własne oczy oglądać rozwój 
Ziemi i wszechświata. Poznamy kilkudziesięciu 
mezozoicznych władców naszej planety, 
wszystkimi zmysłami doświadczymy 
trzymającego w napięciu filmu w kinie 4D, 
dzieci będą mogły sprawdzić pełną przygód 
ścieżkę DinoTrek, spróbują uniknąć zasadzek 
DinoLasera i zbadają twardy świat wymarłych 
stworów. Warto jednak zachować czujność, 
dinozaury wrzeszczą tu ze wszystkich kątów, 
niektóre przyglądają się nam z góry, a choć 
dinopark jest zadaszony, to regularnie tu pada.

DinoPark

Dobry obserwator 
zauważy, że w 
dinoparku niektóre 
egzemplarze są żywe.
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Teatr im. F. X. Šaldy, 
Mały Teatr, Teatr Naiwny

Miejsca, w których 
opowieści stają się żywe
www.saldovo-divadlo.cz,

www.naivnidivadlo.cz

Basen Liberec
Stadion pływacki ze zjeżdżalniami, jacuzzi i wieżą nurkową

https://bazen.liberec.cz

Miasteczko Liebiega
Zabytkowe 
kamienice dla 
pracowników baronów 
włókienniczych

Ogród ludowy
Wieża widokowa z centrum 
kultury i restauracją
www.lidovesadyliberec.cz

Funpark, Lunapark, 
Labyrint, Aquapark
Mnóstwo rozrywki pod 
jednym dachem
www.centrumbabylon.cz

Zapora Harcov
Zbiornik wodny 
z pierwszą murowaną 
tamą w Europie

Home Credit Arena i Sport Park
Wielofunkcyjna arena z wieloma obiektami sportowymi
www.homecreditarena.cz

Ośrodek narciarski 
Ještěd i Bikepark

Góry za rogiem, 
czyli najłatwiej 

dostępny ośrodek 
w Czechach

www.skijested.cz

iQPARK i iQLANDIA
Poznawanie świata 

poprzez rozrywkę
www.iqlandia.cz

Dom rodzinny 
Ferdynanda Porsche
Muzeum słynnego 
konstruktora garbusa, 
jednego z najpopularniejszych 
samochodów
www.rodnydumporsche.cz

Domki Waldsztejnskie 
Najstarsze zachowane domy 
w centrum Liberca 

Wzniesienie libereckie
Wieża widokowa w stylu 
średniowiecznego zamku
www.libereckavysina.com

Ogród barokowy
Kolumna maryjna 
M. B. Brauna, kaplica 
Grobu Pańskiego 
i droga krzyżowa
www.viasacra.cz

Leśne kąpielisko
Całoroczne orzeźwienie 
pośród lasów
www.lesnikoupaliste.cz

Góry Izerskie
Ponad 200 km tras 
narciarstwa biegowego 
i największa liczba wież 
widokowych w Czechach
www.jizerky.cz, 
www.jizerskaops.cz

Visit^Liberec



Zdjęcia: L. Sváček, M. Šaroch, J. Jirouš, J. Soukup,
AZ Fotky, poszczególne organizacje, Časopis Véčko,
Statutární město Liberec, Region Liberec, Visit Jizerky
Vysílač a hotel Ještěd © Karel Hubáček – dědicové 1963

Tekst: Městské informační centrum Liberec
Wydawca: Statutární město Liberec
Pierwsze wydanie, Liberec, 2022
ISBN 978-80-88359-25-8

Visit^Liberec
Informacja Turystyczna
nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec
50°46’13.096”N, 15°3’29.009”E
tel: +420 485 101 709
e-mail: info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu, www.liberec.cz
www.facebook.com/visitliberec
#visitliberec


