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Liberecké 
srdcovky aneb 
desítka našich 
absolutních 
jedniček



Prohlédněte si naši 
novorenesanční krásku 
se sálem, kde dobro 
vítězí nad temnými 
silami

Objevte kosmickou 
loď, malého Marťana 
nebo Spad meteoritů 
a zažijte romantiku nad 
oblaky

Všimněte si v obřadce 
mosazného lustru, co vám 
visí nad hlavou. Váží 450 kg 
a je tak obrovský, že se na 
mytí spouští kladkou.

Ještěd díky geniální 
konstrukci úspěšně vzdoruje 
náladám počasí. Bouřky 
jsou tu zážitkem. Blesky mu 
sice neublíží, ale poryvy 
větru ženou vodu po oknech 
vzhůru a plášť lehce vrní.

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

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

Naše radnice je tak krásná, že prý připomíná 
radnici vídeňskou. Projděte se po jejích chodbách 
a prohlédněte si barevné vitráže, nástropní malby 
i bohaté zdobení. Zkuste uhodnout, které cechy 
se skrývají za jednotlivými medailony, a věřte, že to 
nebudete mít lehké. Všimněte si bust význačných 
osobností v nikách u hlavního schodiště. Poznáte 
je všechny? V létě můžete s naším průvodcem 
nahlédnout i do obřadní síně, která svou výzdobou 
oslavuje různé oblasti života, a také vystoupat na 
radniční věž, ze které je krásný výhled do okolí.

Fenomén. Přesně takový je hotel Ještěd a všiml 
si toho celý svět. Jeho autor Karel Hubáček je 
jediným Čechem v historii, který právě za tenhle 
projekt obdržel nejvyšší mezinárodní uznání 
(Perretovu cenu) a čeští architekti budovu dokonce 
prohlásili stavbou 20. století. A není divu. Naše 
„kosmická loď“ v noci září do tmy jako maják, za 
bouřky po ní kloužou blesky a úplnou lahůdkou 
jsou mrakopády, při kterých se oblaka líně přelévají 
po okolních kopcích. Když trochu zapátráte, 
objevíte tu dokonce i Marťánka! Takový je prostě 
Ještěd. Jedinečný, stejně jako město pod ním.

Liberecká
radnice

Ještěd1 2



Zažijte 
dobrodružství 
z poznání

Vychutnejte si kouzlo 
barev a vůně všech 
kontinentů

Každou hodinu vám 
zpívá Ptačí orloj 
v Čapím hnízdě. To 
musíte vidět!

Trochu recesistická 
a hodně unikátní je místní 
Depresivní zahrádka 
i skromný dvoreček 
Zahrádky rustikální. Zkuste 
je tu najít a zjistíte proč.

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

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

Liberecká zoo je nejstarší v Čechách! Svou rozlohou 
patří mezi zahradami k těm menším, takže si ji 
stihnete během pár hodin pohodlně prohlédnout, 
ale přesto je vysoce oceňována pro úspěšný chov 
ohrožených druhů. Pyšní se tu například mimořádnou 
kolekcí horských kopytníků a dravých ptáků. Mezi 
nejzajímavější chované druhy patří takin čínský, 
levhart sněžný nebo varan antracitový. Možná si říkáte, 
že zebry, slony a žirafy zná každý a je to asi i pravda. 
Víte ale, jak vypadá třeba nyala, margay, mangabej, 
urial nebo sambar? Vydejte se to zjistit.

Ve sklenících liberecké botanické zahrady postupně 
procestujete celý svět. Chvilku kráčíte rozpálenou pouští, 
abyste se po pár krocích přehoupli do dusného vlhka 
tropických deštných pralesů. Uvidíte nejpestřejší sbírku 
orchidejí, kapradin a masožravých rostlin v ČR. Vůně 
a barvy vás ovinou v pavilonu Květnice, kde jsou i kamélie, 
které pamatují samotného císaře pána. Do prehistorie naší 
Země, mezi přesličky a plavuně, zavítáte v pavilonu Pravěk, 
který připomíná obrázky Zdeňka Buriana. Skrz vodní tunel se 
ponoříte do pavilonu mořských i sladkovodních akvárií a ve 
venkovních expozicích vás čeká rozsáhlé alpinum s horskou 
květenou, půvabné rosárium i pozoruhodná květena mokřadů.

Zoologická 
zahrada

Botanická 
zahrada
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Seznamte se 
s radničním rytířem, 
střeží poklady 
v muzeu, které je 
samo největším 
exponátem

Bouráky, bicykly 
a tramvaje v muzeu, 
mašiny před ním. 
To bude jízda!

Napadlo by vás hledat 
v muzeu výčep? Zkuste 
to! Pivo tu sice není, ale 
díky spoustě hudebních 
automatů tady bývá 
docela veselo.

Hned u vchodu vás vítá 
filmová hvězda. A je to 
pořádný kus! Omrkněte 
sněžnou rolbu z oblíbené 
komedie „Jak vytrhnout 
velrybě stoličku“.

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

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

Po několikaleté rekonstrukci se muzeum vylouplo do krásy! 
V tematických sbírkách se vám tu představuje „Krása 
a užitek“ evropského umění od antiky přes středověk až 
po současnost. Příroda Jizerských hor se před vámi vynoří 
v expozici „Doteky severu“ a bouřlivé dějiny města prožijete 
v expozici „Libereckých fragmentů“. Máte hudební vlohy? 
Rozehrajte sbírku automatofonů. Stýská se vám po Vánocích? 
Pak určitě podlehnete kouzlu Metelkova mechanického 
betlému. Také muzejní budova je cenným exponátem. Svou 
architekturou totiž připomíná měšťanský dům, kapli i palác 
a v její zadní části je vsazena kopie věže staré radnice, ze které 
se před vámi rozprostře pěkný výhled do okolí.

Technické muzeum je splněný sen každého fandy dopravních 
prostředků všeho druhu. Přijďte si prohlédnout auta z různých 
koutů světa napříč celým 20. stoletím. Uvidíte také motocykly 
předválečné stejně jako poválečné výroby, československé 
i zahraniční. Prožijete historii jízdních kol, seznámíte se 
s průmyslovou minulostí i současností Liberce a jedinečné 
příběhy vám poodhalí letecká výstava s názvem Křídla 
pro Izrael. Také obdivujete krásu historických tramvají 
a autobusů? Ve zdejších expozicích budete mít možnost. 
V království automobilů vás zase čekají nablýskané vozy typu 
Rolls-Royce či Cadillac a vůbec největší exponáty muzea stojí 
před jeho branami. Taková je zkrátka těžkotonážní krása.

Severočeské 
muzeum

Technické 
muzeum
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Plavete v umění? 
Ponořte se do 
Oblastní galerie 
a plavky pak 
vyždímejte do 
výlevek

Vydejte se z hlubin 
Země přes Člověka, 
Živly a Vědu v domě až 
do dalekých vesmírů

V hlavní hale se dívejte 
nejen kolem sebe, 
ale i pod nohy. Právě 
tady byl kdysi bazén 
a po „vodní hladině“ tu 
chodíte dodnes.

Nejupovídanější tvor 
v expozici „Člověk“, 
je kupodivu robot. 
Seznamte se s ním.

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

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

Až půjdete do Oblastní galerie, nenechte se zmást velkým 
nápisem „Lázně“. Tohle pojmenování totiž připomíná dřívější 
poslání budovy a galerie se k téhle minulosti nejen hrdě hlásí, 
ale dokonce ji ve svých sbírkách i vtipně využívá. Proplujte 
Na vlnách umění českou výtvarnou tvorbou. Seznamte se 
s Heinrichem Liebiegem – sběratelem a mecenášem, který 
galerii odkázal vrcholná umělecká díla francouzské, německé 
a rakouské provenience převážně z 19. století. Nechte se 
okouzlit Zlatým věkem nizozemské malby, kde jádro sbírky 
tvoří holandské obrazy 17. století. Jaké krátkodobé výstavy 
tu při vaší návštěvě budou, sice nevíme, ale jedno je jisté. Jak 
praví galerijní moudro „Tady je pořád na co koukat“.

Věda nás baví a bude bavit i vás! V tomhle vědecko-zábavním 
centru totiž čeká přes 400 interaktivních exponátů, které 
prostě musíte vyzkoušet. S krásou a záhadami vesmíru 
vás seznámí expozice Kosmo. Smysly otestujete nejen 
vlastní, ale svět kolem sebe uvidíte třeba i zvířecíma očima. 
V expozici Živly na vás zaútočí ničivé přírodní síly. Po průchodu 
hvězdnou bránou expozice Geo prozkoumáte modrou planetu 
a v Geolabu odhalíte i to, co se skrývá pod zemským povrchem. 
Výstava Člověk důkladně prověří vaše tělo a Věda v domě vám 
zase ukáže běžné situace a přístroje, jak je neznáte. Určitě si 
dopřejte i pořádnou porci chytré zábavy při oblíbených science 
show a na závěr se vydejte v iQPLANETÁRIU ke hvězdám.

Oblastní galerie 
Lázně

iQLANDIA7 8



Vodní dobrodružství 
ve stylu příběhů 
Julese Verna, 
staročeská pouť, svět 
poznání i místo pro 
opičárny

Probojujte se od 
velkého třesku přes 
období dinosaurů až 
do dnešních dnů

Zamiřte mezi 
sfingy a nechte 
se pohltit.

Když se budete pozorně 
dívat, zjistíte, že jsou 
v dinoparku některé 
exempláře dokonce živé.

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

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

Babylonu se říká „továrna“ na zábavu, protože je doslova 
napěchován zážitky pro celou rodinu. V Aquaparku se 
ponoříte do vodního království s pohádkovou výzdobou, 
akvárii, jeskyněmi a několikrát denně vás tu čeká i tematická 
laser show. Lunapark láká děti na atrakce ve stylu staročeské 
pouti, iQPARK je seznamuje s okolním světem a Funpark 
prověřuje jejich mrštnost, hravost i hbitost. Ve 4D kinu vám 
hladina adrenalinu v krvi vystoupá na maximum. Napínavý 
boj slibuje Laser Game, přesná muška se ovšem hodí také 
ve střelnici Laser Shot nebo na bowlingu. V zrcadlovém 
Labyrintu se lehce ztratíte a v luxusním Wellness centru pak 
zase zaručeně najdete své staré, dobré, odpočaté já.

Dinosauři obsadili hned tři patra nákupní galerie Plaza 
Liberec a nejsou tady sami. Projděte tunelem času 
a staňte se svědky vývoje Země i celého vesmíru. 
Poznejte desítky druhohorních vládců naší planety, 
vychutnejte si napínavý film v 4D kině doslova 
všemi smysly, nechte děti vyzkoušet dobrodružnou 
stezku DinoTrek, vyhnout se nástrahám DinoLaseru 
a prozkoumat drsný svět vyhynulých příšer. Buďte však 
ve střehu, dinosauři tu řvou ze všech koutů, leckterý 
se na vás dívá hezky svrchu, a ačkoli je dinopark krytý, 
pravidelně tu prší.

Centrum 
Babylon
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Hravý^Liberec

Svět dětské 
fantazie nemá 
hranice. Ani 
u nich, ani u nás

iQLANDIA
Vezměte své starší děti na pokec 
s robotem. Uvidí tančit oheň, 
uslyší zpívat blesky, země pod 
nohama se jim zatřese a naučí 
kreslit i vodopád. Jaký pocit je 
vidět svět kočičíma, psíma nebo 
koňskýma očima? Zvládnou 
laparoskopickou operaci jako 
opravdový chirurg? A troufnou 
si zažít výcvik astronautů 
v gyroskopu? Přijďte si pro 
odpovědi. Chytrá zábava – 
přesně taková je iQLANDIA!

iQPARK
Tohle vědecko-zábavní centrum 
je báječným světem pro nejmenší 
badatele. Mohou tu stavět hráze 
nebo roztáčet vodní turbíny, 
v dalších patrech se zase stanou 
hasičem, prodavačem, stavitelem 
nebo rovnou televizní hvězdou. 
Jak se chodí po nakloněné 
rovině modelu Titanicu? Dá se 
ležet na fakírském loži a je těžké 
poskládat orgány na správné 
místo v maketě lidského těla? 
Vyzkoušejte si to.

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

Centrum Babylon
Nitranská 1, Liberec
+420 724 586 230
www.iqlandia.cz
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Funpark
Vypusťte děti do Funparku, 
ať si otestují mrštnost v ninja 
aréně, sjedou „vodopád“, 
vyzkouší si jízdu městem 
nebo svedou hravou bitvu ve 
střílecím hradu. Mrňouskové 
se v baby herně promění 
ve zmrzlináře, prodavačku, 
doktora nebo třeba květinářku 
a na borce všeho věku čekají 
i trampolíny, prolézačky a další 
zábavné pohybové prvky. 
Tady jsou opičárny povoleny!

Centrum Babylon
Nitranská 1, Liberec
+420 485 249 660
www.funpark.cz
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EKOPark
Zelené srdce města si pro vaše 
ratolesti přichystalo dětské 
bludiště, pískoviště, prolézačky 
nebo třeba čapí hnízdo z větví. 
Vy si půjčte čtivo z kniho-budky, 
zavěste se do houpací sítě 
a nechte se překvapit, jaké 
výtvory vaši kutilové přinesou 
z kreativní dílničky a jaké 
dobroty vám uvaří ve zdejší 
blátivé kuchyni. Mňam. Volný čas 
offline a v přírodě rozhodně není 
nuda.

Dětský koutek
Dětský koutek je velké hřiště 
pro malé děti, na kterém 
vyrostlo už několik generací 
Liberečanů. Kromě vodního 
koryta s vodotrysky tady 
mají i miniruské kolo, velké 
pískoviště, houpačky, skluzavky, 
bludiště, koloběžky a senzační 
vláček s tunelem, takže za 
hezkého počasí se tu dá s dětmi 
hravě strávit celý den.

Lunapark
Také máte rádi poutě? 
V babylonském Lunaparku 
si jednu můžete dopřát po 
celý rok. Užijte si honičky 
v autodromu, rodeo na divokém 
býku nebo si zamotejte hlavu 
na kolotočích. Malé děti 
povozí kachní vláček a bříško 
si polechtají na houpačkách 
nebo miniřetízkovém kolotoči. 
Starší děti se zase vyřádí na 
trampolínách, prolézačkách, 
horolezecké stěně a mini tower 
je vyveze „vzhůru do oblak“.

Nisapark
Pokud máte neposedy, kteří 
potřebují pořádně vyšťavit, 
vyhopsat a unavit, zamiřte 
do Nisaparku v libereckých 
Vratislavicích, kterému se také 
říká „hřiště u kina“. Oproti našim 
ostatním tipům je to o kus dále, 
ale najdete tu opravdu parádní 
atrakce – jako třeba vzduchové 
trampolíny, dřevěné herní prvky, 
obří písečnou pláž, vodní mlhoviště 
a pro znavené „odpadlíky“ i vodní 
postel. Je tu spousta atrakcí 
a ještě víc zábavy. Skočte do toho!

Labyrint
Už se vám někdy stalo, 
že jste zabloudili? 
V babylonském Labyrintu 
s tím rozhodně počítejte, 
protože najít správnou 
cestu mezi 120 zrcadly 
je přece jen trochu fuška. 
Navíc vás tu čeká nejen 
klasické zrcadlové bludiště, 
ale také temný labyrint 
se strašidly a dokonce 
i místnost s optickými 
klamy. Přijďte se ztratit!

Sokolská, Liberec
+420 776 454 238
www.ekoparkliberec.cz

Lidové sady, Liberec
+420 777 014 031
www.lidovesadyliberec.cz

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

Za Kinem 528, Liberec-Vratislavice
+420 603 151 488
www.nisapark.cz

Centrum Babylon
Nitranská 1, Liberec
+420 485 249 213
www.centrumbabylon.cz
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DinoPark
Bavte se s dinosaury 
v libereckých druhohorách. 
Odvážné děti tady určitě vyzkouší 
dobrodružnou stezku DinoTrek, na 
které vystoupají do výšky, brodí 
se vodou, a pak zamíří přímo pod 
nohy zdejších obrů. Také DinoLaser 
rozhodně nikoho nešetří, protože 
uniknout pavučině paprsků, to chce 
pořádnou hbitost. Mrňouskové na 
dětském paleontologickém hřišti 
objeví skrytou kostru a spoustu 
zábavy i hraní je čeká také 
v provázkovém hradě. Druhohory 
forever.
Palachova 1404, Liberec
+420 378 774 636
www.dinopark.cz
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Malé divadlo
Skromné jméno rafinovaně 
skrývá velké a odvážné 
plány. Tohle divadlo se nebojí 
své diváky provokovat, 
bavit a přimět k přemýšlení. 
Inscenace ze současnosti, 
a často přímo s libereckými 
náměty, cílí hlavně na mladé 
a nekonvenční publikum. Ani 
hlediště se tu neřídí obvyklými 
pravidly a klidně se přeskupí 
podle momentální potřeby. 
Jak předvedl už David v Bibli, 
i „malý“ může zaslouženě vítězit.

Divadlo F. X. Šaldy
Na střeše téhle novorenesanční 
budovy se usadily múzy 
a spousta se jich určitě 
protlačila i dovnitř. V okázalém 
novobarokním zdobení interiérů 
tak před vašima očima ožívají 
tragédie i komedie v podání 
hned tří uměleckých souborů – 
opery, činohry i baletu. A při 
opravdu zvláštních příležitostech 
tu uvidíte také vzácnou oponu 
secesního génia Gustava Klimta, 
která je jeho raným dílem z doby, 
kdy byl ještě chudým studentem.

Naivní divadlo
„Naivko“ je domov loutek 
všeho druhu, které vypráví 
pohádky dětem malým 
i velkým. Kdysi tu začínala 
slavná (nyní pražská) 
„Ypsilonka“, teď tu mají 
pro změnu Mateřinku – 
mezinárodní festival 
profesionálních loutkových 
divadel. Hlavně ale vidí svět 
dětskýma očima a ocenění 
za svou tvorbu proto sbírají 
rovnou po hrstech.

Zhořelecká 5/344, Liberec
+420 485 101 523
www.saldovo-divadlo.cz

nám. Dr. E. Beneše 22, Liberec
+420 485 101 523
www.saldovo-divadlo.cz

Moskevská 32/18, Liberec
+420 485 253 611
www.naivnidivadlo.cz

Kulturní^Liberec

Propadněte 
umění a třeba se 
i zamilujte. Do 
příběhů, do lidí, 
do života
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Dům kultury
Dům kultury žije hlavně tancem. 
Sálem tu můžete vířit coby účastníci 
tanečních kurzů, na některém 
z mnoha plesů, případně jako 
fanoušek různých hudebních skupin 
při koncertu svých oblíbenců. Když 
už je řeč o kapelách, připomínáme 
také fantastickou pecku skupiny 
„Sloky“ jménem „Ne, bombu, ne“ 
(najdete ji na YT). Ta zněla zdejším 
Domem kultury v seriálu „Svět pod 
hlavou“ a pro nás – stejně jako pro 
Ivana Trojana a Václava Neužila – je 
prostě nezapomenutelná.

Technická univerzita
Univerzita je mladým 
srdcem města, kde se 
vedle starších staveb nově 
prosazují i budovy veskrze 
moderní. Právě tady si 
zhruba 7000 studentů ze 
7 fakult pěchuje do hlav nové 
vědomosti a spolu se svými 
profesory tu pak vymýšlejí 
zlepšováky a vynálezy (např. 
nanotechnologie), kterými 
naše TULka dobývá celý svět.

KC Vratislavice 101010
Vratislavická „Desítka“ je hezké 
jméno, které by určitě slušelo 
pivu. Přiznáme se však, že patří 
domu, kde si plnými doušky 
vychutnáte spíše kulturu. 
V tomhle centru se totiž střídají 
různé besedy, přednášky, 
kulturní pořady, divadélka, 
pohádky i hudební vystoupení. 
A kterak Desítka ku svému 
jménu přišla? Inu, stačí se 
vyklubat na svět 10. 10. 2010 
a už vám taková hezká 
přezdívka zůstane napořád.

Home Credit Arena
Aréna se hrdě počítá mezi 
nejmodernější haly v Čechách, 
a protože je – jak se hezky 
říká – multifunkční, přizpůsobí 
se různým potřebám na míru 
jako chameleon. Hokejisty 
z domovského klubu Bílých 
Tygrů tak v aréně střídají 
výstavy všeho druhu, aby 
se téměř vzápětí rozduněla 
megakoncerty hudebních hvězd 
v záři barevných reflektorů. 
Tady to prostě žije naplno.

Lidové sady
Určitě byste nehádali, že tahle 
půvabná dáma na kraji lesů 
Jizerských hor oslavila v roce 
2021 už své 120. výročí.
A pořád je to čiperka. Trochu 
romantická, trochu secesní, 
s výletní restaurací, sály plnými 
kulturních akcí a 32metrovou 
věží, ze které je krásný výhled 
do okolí. Najdete ji hned vedle 
zoologické zahrady, takže až se 
budete vracet od zvířátek, určitě 
už teď víte, kam dál zamířit.

Soukenné nám. 613, Liberec
+420 485 343 129
www.dkliberec.cz

Studentská 2/1402, Liberec
+420 485 351 111
www.tul.cz

Nad Školou 1675, Liberec-Vratislavice
+420 482 321 811
www.vratislavice101010.cz

Jeronýmova 570/22, Liberec
+420 488 048 121
www.homecreditarena.cz

Lidové sady 425/1, Liberec
+420 482 710 649
www.lidovesadyliberec.cz

Krajská vědecká knihovna
Kdysi tu stála jedna 
z největších synagog ve střední 
Evropě, kterou však nacisté během 
Křišťálové noci roku 1938 do 
základů vypálili. Důstojného využití 
se opuštěnému místu dostalo až 
na přelomu 20. a 21. století, kdy tu 
za podpory prezidentů ČR Václava 
Havla a SRN Romana Herzoga 
vyrostla knihovna s židovskou 
modlitebnou. Budova dostala 
symbolický název „Stavba smíření“ 
a svým posláním nejenže zahlazuje 
křivdy minulosti, ale šířením 
vzdělání dává naději i budoucnosti.
Rumjancevova 1362/1, Liberec
+420 482 412 133
www.kvkli.cz
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Malá výstavní síň
Nomen omen. Tahle výstavní 
síň je tak maličká, že by se 
jí mohlo říkat třeba salónek. 
Jednoduchý a čistý vnitřní 
prostor galerie pak „rozsvítí“ 
až umělecká díla, která se tu 
v pravidelných intervalech 
obměňují. Vystřídalo se tady 
už ledacos. Sklo, keramika, 
fotografie, loutky… Co vás 
čeká příště? Nechte se 
překvapit. Nadýchněte se 
a vstupte.

Kino Varšava
Nejstarší kino v Liberci nám 
mládne před očima. A to přesně 
od té doby, kdy se opuštěné 
a zanedbané budovy ve 
stylu art-déco chopil spolek 
„Zachraňme kino Varšava“ 
a pustil se do jeho záchrany. 
Práce jedou, program frčí. 
Zatímco dřív chodili lidé na sál 
s dekami a teploty přes zimu 
klesaly pod nulu, teď diváky 
rozehřívají nejen filmové novinky, 
digitální ozvučení a designové 
prvky, ale i poctivé topení.

nám. Dr. E. Beneše 2, Liberec
www.mvs-liberec.cz

Frýdlantská 285, Liberec
+420 776 790 731
www.kinovarsava.cz

Rodný dům Ferdinanda 
Porscheho
Víte, jak vypadá Brouk? 
Legendární lidové vozidlo 
s kulatými světly si možná 
vybaví každý, málokdo ale ví, že 
jeho světoznámý konstruktér 
Ferdinand Porsche je rodákem 
z libereckých Vratislavic. 
Porscheho rodný dům 
zrekonstruovala ŠKODA Muzeum 
na výstavní sál a díky tomu tu 
můžete interaktivně poznávat 
nejen historii, ale dokonce 
i budoucnost mobility.

Tanvaldská 38, Liberec-Vratislavice
+420 326 832 028
www.rodnydumporsche.cz
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Sportovní^Liberec

Dejte si do těla. 
Určitě vám za to 
ještě poděkuje



Skiareál Ještěd
Dojeďte si na lyže tramvají. Přes 
10 kilometrů sjezdovek všech 
obtížností prověří vaši lyžařskou 
techniku. Největší borci si to mastí 
černým Slalomákem, mrňouskové 
se naopak opatrně rozkoukávají 
v Kubíkově Funparku. Největším 
magnetem areálu je ale sjezdovka 
Nová Skalka, která má skoro 
pohádkové rozměry: Je dlouhá (přes 
1,5 km), široká (45 m) a bystrozraká 
(v noci osvětlená). A dojezd? Ten je 
parádní, na konci vás čeká après-ski 
bar! Takové jsou Hory za rohem…

Sport Park
Jestli si tady nevyberete 
sportoviště podle svého gusta, tak už 
nikde. V obrovském areálu se hezky 
podle zásad fair play dělí o plac přes 
30 sportovišť krytých i venkovních. 
Sportů je tu tolik, že nebudete vědět, 
kterému se věnovat dřív: třeba bowling, 
kuželky, tenis stolní nebo klasický, 
baseball, softball, fotbal, volejbal, 
nohejbal nebo ricochet. Můžete 
posilovat, trénovat gymnastiku, cvičit 
bojové sporty i střílet, v létě jezdit 
na in-linech a v zimě na bruslích. 
Napumpujte si sportem do krve 
endorfiny – hormony štěstí.

Bikepark Ještěd
Bikeři, co říkáte na čtyři tratě 
různých obtížností? Pro začátečníky 
nebo pohodáře tu je biková dráha 
Turistická B2, kde freeridovou 
stezku doplňují dřevěné překážky. 
Ta je nejlehčí. Jestli chcete 
trochu přitvrdit, vychutnejte si La 
Spaghettu. Dvě středně těžké tratě 
B1 a B1b jsou freeridem se vším, co 
k tomu patří. No a kaskadéři vyryjí 
svou stopu na trailu B3, kde jsou 
čistě sjezdové pasáže plné kamenů 
i kořenů, a proto se trati hezky 
poeticky říká „El Masacre Downhill“.

Skiareál Ještěd, Liberec
+420 737 222 499
www.skijested.cz

Skiareál Ještěd, Liberec
+420 737 222 499
www.skijested.cz

Jeronýmova 570/22, Liberec
+420 731 547 896 
www.sportparkliberec.cz
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Bazén Liberec
Tahle padesátka vám dá pořádně 
do těla. Hlavní 50metrový bazén 
je zárukou, že se tady provlníte 
vodou k dokonalé kondici. Nádrž má 
8 drah i skokanskou věž a kamarádí 
s ní ještě postranní 25metrový 
bazén výukový a 12metrový bazén 
dětský. Pro nejmenší vodníčky je tu 
brouzdaliště s miniskluzavkou, starší 
borci si užijí jízdu tobogány nebo 
čtyřdráhovou skluzavkou. Jestli 
se chcete trochu potrápit, dejte si 
Kneippův chodník pro otužilé, a pak 
si za odměnu potopte tělo do vířivek 
se sladkou i slanou vodou.

Aquapark v Babylonu
Dvacet tisíc mil pod mořem. 
Přesně tak si budete připadat 
v Aquaparku Centra Babylon, 
který je vyzdoben ve stylu příběhů 
Julese Verna. Už jste se někdy 
koupali za zvuků varhanní hudby 
doprovázené barevnými světly? 
Zažili jste laser show s vodními 
motivy? To vše vás v Aquaparku 
čeká. A také vodní skluzavky, 
divoká řeka, whirlpooly v jeskyních, 
vodotrysky a gejzíry, vodní masáže 
a také čtyři tobogány – Dráček, 
Anakonda, Galaxie a Tornádo.

Tržní nám. 1338, Liberec
+420 485 103 010
www.bazen.liberec.cz

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

Sportovní areál Vesec
Kolem dokola a nahoru i dolů. 
Asi tak by se dal krátce popsat 
vesecký areál. V létě se tady 
na základním okruhu dobře 
a bezpečně drandí malým dětem 
na kolech a odrážedlech, starší 
se zase prohání většinou na 
in-linech. Přesnou mušku tu můžete 
potrénovat na discgolfu nebo 
oblíbeném fotbalgolfu. V zimě pak 
stačí vyměnit brusle za běžky a na 
delších okruzích v kopcovitém 
terénu skvěle vyladíte kondici. Skol!

Sportovní areál Vesec, Liberec
+420 485 243 877
www.arealvesec.cz
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Koupaliště Sluníčko
Vydejte se za sluníčkem 
na Sluníčko. Už jen tomu 
jménu se prostě nedá odolat. 
Vratislavické koupaliště má 
pro vás nachystaný 30metrový 
bazén pro plavce a 50metrový 
bazén pro neplavce. Vodu tu 
lemují travnaté odpočinkové 
plochy, z jedné strany hezky 
rovné, z druhé terasovitě 
stupňované. Přijďte si zaplavat 
a také nachytat ten správný 
letní bronz.

Lesní koupaliště
Tohle místo není pro bábovky. 
Koupák s křišťálově průzračnou 
hladinou, ve které se zrcadlí okolní 
stromy, vás očaruje svou romantikou 
okořeněnou špetkou drsnosti. 
Možná i víc než špetkou. Bazén je 
totiž napájen přímo z Jizerských 
hor, takže voda má pořádný říz. 
Důkladné osvěžení je tu zaručeno, 
a to celoročně. Právě tak osvěžující 
jsou plány stejnojmenného 
spolku, který o koupaliště pečuje 
a díky zajímavým nápadům do 
budoucna mu chce vrátit správnou 
plovárenskou tvář a hlavně duši.

Koupaliště Vápenka
Místo plné paradoxů. 
Koupaliště postavil řezník 
Franz Richter už v roce 1933, 
takže je zdejší betonový bazén 
pravděpodobně nejstarším v ČR. 
Koupališti se říká Vápenka (podle 
nedaleké už zaniklé vápenky), i když 
tu návštěvníci ladí barvu spíše 
do bronzova. Koupaliště najdete 
nedaleko tramvajové trati ve směru 
na Ještěd, je hluboké do 3 metrů 
a krom hlavního 50metrového 
bazénu tu máte k dispozici i dětské 
brouzdaliště a travnaté odpočinkové 
plochy pro chvíle plné pohody.

Dřevařská 308, Liberec-Vratislavice
+420 608 970 360
www.koupalisteslunicko.cz

U Koupaliště, Liberec
+420 775 284 559
www.lesnikoupaliste.cz

Ještědská 22/555, Liberec
+420 482 771 466
www.koupalistevapenkaliberec.cz
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Motokáry
Máte chuť na parádně 
adrenalinový zážitek? Zamiřte 
na krytou motokárovou trať 
s celoročním provozem. 
Vklouzněte do kokpitu 
motokáry a za hlasitého kvílení 
pneumatik ji pořádně prožeňte 
po 450metrové trati. Nechte 
odstředivou sílu a rychlost, 
ať se o vás poperou. Přijďte 
závodit i s přáteli a nebojte 
se překonat traťové rekordy. 
Zažijte karting!

Jizerské hory – příležitost pro 
turistiku, cyklistiku, lyžování, 
běžecké lyžování
Jizerky jsou hory, se kterými musí ve 
svých plánech každý správný turista 
počítat. Patnáct tisícovek (vrcholů 
přes tisíc metrů), nejvíc rozhleden 
v ČR, četná rašeliniště a lesy protkané 
potoky i říčkami s vodopády slibují 
nezapomenutelné zážitky. Poznejte 
naše hory pěšky, na kole, s přítelem 
dvounohým, čtyřnohým nebo rovnou 
s celou rodinou. Když pak zima obalí 
lesy sněhovou peřinou, nazujte 
běžky a vyjeďte třeba ve stopách 
nejslavnějšího závodu – Jizerské 50, 
nebo se na dvou stovkách upravovaných 
tratí vydejte vlastní cestou.

Parkovací dům Fórum
Blažkova 654/1, Liberec, 
+420 777 192 939
www.motokary-liberec.cz

www.jizerky.cz, www.jizerskaops.cz

Horolezecká Aréna
Největší uměle zaledňovaná 
plocha ve střední Evropě! 
Z bývalého lomu vykouzlila 
parta nadšenců unikátní ledové 
království přímo v centru města. 
A když není led, je tu pořád ještě 
skála. Natrénujte si Via ferratu 
(zajištěnou cestu) nebo drytooling, 
což je lezení s cepíny a mačkami 
jak po skále, tak po umělých 
překážkách. Kamarádi vás můžou 
fotit v polobotkách a vy přitom 
budete mít snímky jak z Alp. 
Vyzkoušejte lezecké techniky dříve, 
než vyrazíte do opravdových hor.
Lom Na Bídě, Liberec
+420 775 666 816
www.horolezeckaarena.cz
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Liebiegovo městečko
Textilní baroni – Liebiegové – 
potřebovali pro své tehdejší impérium 
spoustu dělníků. A také se o ně 
postarali. V blízkosti továrny tak od 
poloviny 19. století do 20. let 20. století 
vyrostlo zaměstnanecké sídliště 
poeticky přezdívané Liebiegovo 
městečko. Kolonie byla vlastně jakýmsi 
„městem ve městě“ a do určité míry 
i soběstačná. Přízemí domů s loubím 
tehdy obsadily obchody (dnes už 
tu nejsou), součástí městečka je 
škola i školka a hasičská zbrojnice. 
Historický půvab domků vetkaných do 
kopcovitého terénu okouzluje místní, 
přespolní i filmaře dodnes.

Barokní zahrada – Via Sacra
Co mají společného morový 
sloup, křížová cesta a Boží hrob? 
V Liberci všechny tyhle památky 
najdete hezky pospolu v barokní 
zahradě u kostela Nalezení sv. 
Kříže. Morový sloup pochází z dílny 
nejznámějšího barokního sochaře 
Matyáše Bernarda Brauna. Po obvodu 
zahrady se vine křížová cesta a její 
konec zdobí kaple Božího hrobu, která 
je kopií kaple v Jeruzalémě. Zahrada 
je proto natolik unikátní, že tvoří 
součást stezky Via Sacra spojující 
nejkrásnější sakrální místa v Trojzemí.

Liebiegova vila
Liebiegova vila je mistryní 
kontrastů. Z ulice Jablonecké 
vypadá zdobně a drobně, při 
pohledu z druhé strany však před 
vámi vyroste kolos jako hrad. Vilu si 
coby rodinné sídlo nechal postavit 
textilní baron Theodor Liebieg 
mladší a pro její zdobnost i tehdejší 
honosné zařízení si vysloužila 
přezdívku Liebiegův zámeček. Kdo 
by to byl řekl, že právě v tomhle 
„Zámečku“ kdysi parkoval první 
vůz v Čechách – ne garáž, ale 
rovnou autodům i s benzínovou 
věží tu ostatně za zahradou najdete 
dodnes. Běžte se podívat.

Nám. Pod Branou, Liberec

Jablonecká 27/41, Liberec

Kostel Nalezení sv. Kříže
Malé náměstí, Liberec
www.viasacra.cz

Historický^Liberec

Půvab z dob 
minulých vás osloví 
i dnes. Stačí mu 
naslouchat a dobře 
se dívat
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Kavárna Pošta
Kavárna Pošta je jedním 
z nejhezčích míst v Liberci. 
Je to ovšem kráska stydlivá, 
takže abyste ji omrkli, musíte si 
ji najít. Zvnějšku nijak nápadná 
není a dovnitř se nedostanete. 
Abyste tak alespoň trochu mohli 
ocenit její krásu, nahlédněte skrz 
výlohy. Neorokokový styl, točité 
sloupy, dřevěné obklady, zrcadla 
a štukatérská výzdoba tak věrně 
napodobují vídeňský styl a dobu 
valčíků, že jejímu kouzlu často 
podléhají třeba filmaři. Určitě i vás 
její zdobnost ohromí.

Valdštejnské domky
Tyhle ikonické domky snad 
v žádném libereckém průvodci 
nechybí. Zastavte se u nich 
a my vám přitom prozradíme pár 
„tajemství“. Za prvé nejsou tak 
úplně Valdštejnovy, protože byly 
postaveny v letech 1678–81, 
tedy více než 30 let po jeho smrti. 
A nejsou už ani nejstarší v Liberci, jak 
se občas tvrdí, protože v roce 2020 
našli historikové ve čtvrti Františkov 
dům, který stářím tyhle domky 
ještě přibližně o dvacet let trumfnul. 
I tak jsou však pro město unikátní 
památkou, kterou kdysi doslova na 
poslední chvíli zachránila sousední 
škola stavební.

Liberecká výšina
Kdyby se v Liberci někde v noci 
procházela bílá paní, pak to bude 
právě tady. Středověký hrádek 
na kraji jizerskohorských lesů je 
náležitě vyfešákovaný. Hradní příkop 
s mostem, kamenná brána a nádvoří 
s rumpálovou studnou působí opravdu 
romanticky. A co teprve 25metrová 
kamenná věž. Už jste se hezky 
historicky naladili? Trochu je nám 
stydno přiznat, že tenhle „středověk“ 
je z počátku 20. století. Ale vždyť to 
koneckonců ničemu nevadí. Naopak. 
Použitím starobylého zdiva dosáhli 
stavitelé dokonalé iluze. David 
Copperfield by se divil.

Šolcův dům
Původně patřil tenhle černý 
krasavec obchodníku s plátnem 
Bedřichu Šolcovi. Proto stojí domek 
u vody (soukeníci ji pro výrobu 
potřebovali) a má zesílené krovy, 
aby chudák snesl velké zatížení 
uskladněných látek. Dnes se však 
domečku nejčastěji přezdívá 
Chráněnka, protože v něm sídlí 
Správa chráněné krajinné oblasti 
Jizerských hor. A protože se 
protiklady přitahují, tak hned za 
tímhle drobným pokladem lidové 
architektury uvidíte hezky v kontrastu 
Krajský úřad Libereckého kraje – tedy 
moderní liberecký mrakodrap.

Strossova vila
Všimli jste si, že Strossova vila 
vypadá jako loď? A není to náhodou. 
Její vzhled byl údajně přáním 
majitelovy ženy, která si tak chtěla 
připomínat oblíbené výletní plavby po 
Nilu. Také interiéry byly od počátku 
budovány s pečlivostí a velikou mírou 
luxusu – exotická dřeva, mramor, 
opálová skla apod. Není proto divu, že 
celá stavba stála Strosse na tehdejší 
dobu neuvěřitelných 6,5 milionu 
Kč. Vila je natolik výjimečná, že ji 
architekti přirovnávají k takovým 
perlám architektury, jako je Müllerova 
vila v Praze nebo brněnská vila 
Tugendhat.

nám. Dr. E. Beneše 584/24, LiberecVětrná ul., Liberec

Wolkerova 251, Liberec
www.libereckavysina.com

U Jezu 10, Liberec
www.liberecko.ochranaprirody.cz

Husova 64, Liberec
www.khslbc.cz

Zámek
Liberecký zámek je jako 
z pohádky. Také čeká na své 
probuzení. Původní jednoduchá 
stavba patřila mezi první zděné 
budovy ve městě, během staletí ji 
však poničil požár a pozměnily ji 
i pozdější přístavby. Zlaté časy nastaly 
zámku v době, kdy se v něm usídlila 
firma Skloexport a stvořila tu unikátní 
vzorkovnu českého skla. Podle ní se 
pak zámku přezdívalo „skleněný“. 
Zatímco některé jiné hrady a zámky 
dobyli nepřátelé, náš symbolicky padl 
nedlouho po zazvonění revolučních 
klíčů. Skloexport skončil, vzorkovna 
zmizela a zámek se propadl do 
zapomnění.
Felberova 1/2, Liberec
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Krematorium
Liberecké krematorium je 
první budovou tohoto typu 
v Rakousku-Uhersku (1915–1917). 
Jeho stavbu usilovně prosazoval 
spolek přátel žehu „Die Flamme“ 
už v době, kdy tehdejší zákony 
Rakouska-Uherska takový 
způsob pohřbívání nepovolovaly. 
Spor skončil až u soudu, který 
šalamounsky rozhodl, že se 
krematorium postavit může, ale 
zpopelňovat se v něm nesmí. 
Tak se také stalo a zesnulí se 
až do vzniku samostatného 
Československa i nadále vozili ke 
kremaci do německé Žitavy.

Obchodní a Živnostenská  
komora
Tahle budova ví, jak reprezentovat. 
Je dlouhá a zároveň štíhlá (kvůli 
zvláštnímu tvaru přidělené parcely), 
krásně zdobená a velice důstojná. 
Skvěle se tak doplňuje se svými 
sousedy – Severočeským muzeem 
a protější Oblastní galerií. Ve své 
době patřila zdejší obchodní 
komora k nejvýznamnějším 
v Rakousku-Uhersku. Spolu 
s opavskou budovou Obchodní 
a živnostenské komory dodnes 
představuje nejhonosnější 
a nejhodnotnější objekt svého 
druhu v celé České republice, 
ačkoli OŽK tu již dávno nesídlí.

U Krematoria 460, Liberec
www.pohrebvliberci.cz

Masarykova 699, Liberec

Kasárna
Tenhle vojenský areál má 
důmyslné architektonické maskování. 
Kolemjdoucí si většinou všimnou jen 
novorománské budovy s věží, aniž 
by tušili, že se za ní ukrývá obrovský 
komplex budov seskupených kolem 
obdélníkového nádvoří. Nechceme 
se chlubit, ale zdejší „chemici“ 
(odborně 31. pluk radiační, chemické 
a biologické ochrany) jsou jediným 
specializovaným útvarem tohoto typu 
v Armádě ČR. Před kasárnami stylově 
stojí Památník bojovníkům a obětem 
za svobodu vlasti, kterému dělají 
společnost Lidická hrušeň a Lípa 
republiky.
Štefánikovo náměstí 1/564, Liberec
https://cbrn-liberec.army.cz/
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Co chytré hlavy 
vymyslí, s tím si 
šikovné ruce poradí



Kryt civilní obrany
Vzhůru, dolů. Vydejte se do 
našeho podzemí, které je 
zároveň největším libereckým 
krytem civilní obrany. Tvoří ho asi 
1 kilometr chodeb, které měly 
sloužit v období studené války 
jako úkryt až patnácti stům lidí. 
Dochováno v něm zůstalo skoro 
veškeré technické vybavení, od 
vzduchotechniky přes rozvody 
sítí až po dozimetry a další 
pomůcky. Kryt se začal stavět 
už v období druhé světové války, 
později byl přebudován na kryt 
civilní ochrany.

Zauhlovací a vodárenská věž
Pořádek je základ. Toho se 
drželi i ve vratislavické Zauhlovačce 
a všechno hezky rozdělili. V přízemí 
byla strojovna, ve vyšších patrech 
zásobníky na uhlí a pod vyhlídkovou 
plošinou vodojem. Věž fungovala tak, 
že se k ní dopravilo vlečkou uhlí, které 
pak do zásobníků nasál velkokapacitní 
vysavač. Vodorovnou šachtou se 
po pásu dopravovalo namíchané 
uhlí do sousední kotelny. Když přišla 
Zauhlovačka o práci, začala chátrat, 
dokud ji nepřevzal spolek AvantgArt, 
který se nyní snaží dát téhle zaprášené 
minulosti důstojnou budoucnost. 
A skvěle se mu to daří!

Lucemburská, Liberec
www.visitliberec.eu

Rumburská, Liberec-Vratislavice
www.zauhlovacka.cz
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Letecké simulátory  
DC-9 a MIG-21
Proleťte se světovým unikátem! 
Autentický simulátor je postaven 
z opravdového letadla a má největší 
projekci v Evropě. Pozorovací úhel 
270 stupňů a 5 projektorů v HD 
rozlišení najdete nejblíže na Novém 
Zélandu. Můžete letět na jakékoliv 
letiště na světě. A jestli je vám snad 
dopravák málo, usaďte se rovnou 
v kokpitu stíhačky. Proleťte se těsně 
nad zemí, zaleťte se podívat nad své 
město, zvolte si počasí, jaké chcete, 
zkrátka odlepte se od země a dejte 
své fantazii křídla.
Realsim, Tanvaldská 49, Liberec-Vratislavice
+420 777 227 171
www.realsim.cz
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Páternoster
Znáte „osobní oběžný výtah“? 
Jestli váháte, možná vám bude bližší 
pojmenování „páternoster“. A abychom 
byli přesní, tak podle předpisů tyhle 
řetězové kabinky už nejsou výtahem, 
nýbrž zdvihadlem. Pojmenování 
prý dostaly podle modlitby růžence 
Otčenáš, jehož korálky vzdáleně 
mechanismus páternosteru připomínají. 
V libereckém mrakodrapu – Krajském 
úřadu Libereckého kraje – také jeden 
mají, a ne ledajaký. Zdejší páternoster je 
s výškou téměř 60 metrů, 16 stanicemi 
a 35 kabinami největším v ČR a i v Evropě 
by našel jen málo konkurentů.
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 2/264, Liberec
www.kraj-lbc.cz

Přehrada Harcov
Víte, že betonová hráz je lepší 
než sypaná „protože ji myši a krysy 
nemohou provrtati“? A že vyklenutá 
hráz proti vodě je odolnější než 
rovná? Právě tyto myšlenky 
úspěšně obhájil nejlepší evropský 
přehradář tajný rada prof. Otto 
Intze z Cách ve svém projektu, 
který měl do budoucna Liberec 
bránit proti ničivým záplavám. Díky 
prof. Intzemu je tedy Harcovská 
přehrada z let 1902–1904 první 
zděnou přehradou v Evropě 
a pevnost hrázi dodala vedle 
betonu i liberecká žula.

Liberec
www.pla.cz
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Transbordér
Jak popsat transbordér? 
Představte si gondolový most, kde 
na jedné straně řeky nastoupíte do 
kabinky, a pak taháte za lano tak 
dlouho, až se vlastní silou dopravíte 
suchou nohou na druhý břeh. 
Kladkostroj je sestavený tak, abyste 
přitom nemuseli vynakládat žádnou 
velkou sílu a svezení je to natolik 
parádní, že hlavně děti se rády vozí 
tam a zpátky hned několikrát. Je 
to zkrátka atrakce. První a jediný 
transbordér v České republice a prý 
osmý na světě!

Transbordér přes Lužickou Nisu najdete na 
hranici měst Chrastava a Liberec, u osady 
Kolonka chrastavské části Andělská Hora
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Židovské společenství
Nástup nacismu zpřetrhal kořeny 
židovské komunity, která zde žila 
od nepaměti. Navzdory usilovné 
a ničivé snaze se mu však 
vzpomínky na ni úplně vymazat 
naštěstí nepovedlo. Vydejte se za 
svědky minulosti, uvidíte novou 
židovskou modlitebnu, která ve 
svém interiéru ukrývá připomínky 
vypálené synagogy původní. 
V dlažbě ulic vám oběti nacistických 
koncentračních táborů připomenou 
Kameny zmizelých. Pozoruhodný 
je i Památník obětem šoa umístěný 
u židovského hřbitova v libereckých 
Ruprechticích.

Automobilismus – první v Čechách
U nás to vše začalo! Když si roku 
1893 pořídil tehdy 21letý liberecký 
textilní baron Theodor Liebieg ml. 
automobil Benz Victoria, stal se 
prvním motoristou v Čechách 
a třetím v Rakousku-Uhersku. 
Jako první pak samozřejmě získal 
i řidičský průkaz a podnikl první 
dálkovou jízdu na světě. Za svou 
vilou nechal postavit unikátní 
autodům, kde byla v přízemí garáž, 
montážní jáma, umývárna, dílna 
a toaleta, v patře bydlel řidič. 
Stavbu zakončovala benzínová věž 
na skladování pohonných hmot. 
Theodor byl zkrátka dobrodruh.

Překvapivý^Liberec

Dobrodružství 
z prvenství, krása kanálů, 
tvrdost kamene, 
i křehkost květin. Liberec 
je jedinečný v tolika 
směrech

Tramvajová doprava
Nastupovat, jedeme! Jen u nás 
jsou tramvaje provozovány na 
dvojím rozchodu kol, proto tu 
máme tři kolejnice místo obvyklých 
dvou. Všechny turistické cíle 
poslušně lemují trať. Tramvaje míří 
až pod ještědské sjezdovky a také 
meziměstské spojení Liberec-
Jablonec n. N. je unikátní. Historické 
tramvaje už přes 30 let zachraňuje 
Boveraclub, a pak nás s nimi vozí. 
Naše jedenáctka si dojela na prkna 
Národního divadla, objevuje se na 
stránkách detektivky, v hudebních 
klipech i v básnické sbírce Tramvestie. 
Tramvaje u nás prostě frčí!
www.dpmlj.cz, 
www.boveraclub.com

www.kehila-liberec.cz



Filmový Liberec
Až v Liberci se ocitl Spider-Man 
ve filmu příznačně nazvaném 
„Daleko od domova“ (Far from 
Home). Nemůžeme se proto divit, 
že si spletl naše město s Prahou 
a v nelítostném boji s padouchem 
nám liberecké náměstí trochu 
„pocuchal“. Také geniální Albert 
Einstein ve filmové minisérii od 
National Geographic správně 
odhadl, že mu to bude nejvíc slušet 
v naší radnici, a tak se její interiéry 
objevují ve většině dílů. Ostatně 
i další významné osobnosti dějin 
se Libercem ve filmech mihly, ať 
už to byla Milada Horáková, Bertolt 
Brecht nebo třeba Jára Cimrman.

Město soch
Pokud jste se jako malí schovávali 
pod stůl, v Liberci se vám to 
podaří zase. Zavzpomínejte si na 
dětství pod gigantickým stolem, 
který je kuriózní Zastávkou MHD 
od sochaře Davida Černého. 
Čeká vás „Hostina obrů“. Ostatně 
v našem městě vás nějaká socha 
překvapí téměř na každém rohu, 
ať už to je tajemná Koule, hravé 
Kočky inspirované seriálem 
Teletubbies, Lampa Edison 
ovlivněná kubismem nebo třeba 
Brána borců, která vás stylově vítá 
při vstupu do Skiareálu Ještěd. 
To samozřejmě ani zdaleka není 
všechno, ale další objevování už 
necháme na vás.

Umění v ulicích
Zatímco pro sochy platí „kouknu 
a vidím“, drobnější projevy umění 
v ulicích se dají popsat spíše 
slovy „hledám a najdu.“ Dívejte 
se dobře kolem sebe! Uvidíte 
nejen zajímavá domovní znamení, 
ale i hravý a nespoutaný street 
art. Liberec je třeba plný koček, 
najdete je skoro na každém rohu. 
Tedy alespoň ty mozaikové. 
Zamiřte do Papírové uličky plné 
netradičních uměleckých děl – 
kanálových poklopů z českých 
i zahraničních měst. Ulička 
se dostala i do české sbírky 
rekordů. Nebo si omrkněte 
nedaleké Papírové náměstí plné 
svérázných projevů umění.

Významní rodáci
V Liberci se narodil „Král komiků“ 
Vlasta Burian, král automobilových 
konstruktérů Ferdinand Porsche 
i král českých lidových písní Karel 
Vacek. Určitě znáte laskavou 
pohádku Otfrieda Preusslera „Malá 
čarodějnice“ nebo jeho hororový 
příběh „Čarodějův učeň“. Také 
cestovatel, dobrodruh a hrdý majitel 
„Hnojového domu“ Gustav Ginzel 
pocházel z Liberce, stejně jako 
věhlasný kritik, novinář a spisovatel 
F. X. Šalda, po kterém je pojmenováno 
naše divadlo. Několik hlav 
významných osobností zdobí radniční 
interiéry (nelekejte se, máme na mysli 
busty), dalšími vzpomínkami jsou pak 
třeba pamětní cedule v ulicích.

Město rododendronů
Jestli máte rádi květiny, pak je 
ideálním časem pro návštěvu 
našeho města přelom května 
a června. Přibližně v tomhle období 
se v libereckých zahradách rozzáří 
barvami velké keře rododendronů, 
kterým se tady tak dobře daří. 
Mimochodem – český název 
pěnišník prý byl ovlivněn starým 
ukrajinským názvem pjanišník. 
Na jihu Ukrajiny roste druh 
rododendronu, jehož části obsahují 
alkaloidy, způsobující otravu 
připomínající opilost. Tomuto druhu 
se říká pjanišník – od slova pjanýj – 
opilý. Počeštěním pak vzniklo slovo 
pěnišník, použité pro celý rod.

Liberecká žula
Víte, co mají společného naše 
město, pražské metro nebo zpívající 
fontána v Mariánských Lázních? 
Všude je liberecká žula! V Liberci 
ji najdete skoro na každém kroku, 
schválně se koukněte, po čem 
šlapete. Ať už to jsou schody 
budov nebo dlažba, určitě to 
bude ona. Jsou z ní podezdívky, 
sochy a třeba i hráz přehrady. 
Žulu sice najdete i v okolí (třeba 
tanvaldskou nebo fojteckou), ale 
naše je bezkonkurenčně nejhezčí. 
Velké plochy růžového živce jí totiž 
dodávají něžně růžové zbarvení, 
takže navzdory své tvrdosti vypadá, 
jako když se stydlivě červená.



Praktický^Liberec

Fakt FAQ aneb 
na co se často 
ptáte

Choď te pěšky
V Liberci je vše téměř na dosah! Od radnice, 
kterou bereme jako střed města, dorazíte 
za půl hodiny chůze i k oběma zahradám 
(botanické a zoo). Všechny další turistické 
zajímavosti jsou ještě blíže. Jedinou 
výjimkou z tohoto hezkého pravidla je pouze 
Ještěd, tam doporučujeme dojet městskou 
dopravou. Jinak určitě choďte pěšky, lépe 
tak naše město poznáte a víc si ho užijete. 

Odložte svá 
zavazadla
Nechte své batožiny na vlakovém 
nádraží ČD. Mají tu úschovnu zavazadel, 
kam můžete bez obav svěřit své kufry 
a batohy, abyste si při procházkách 
městem nepřipadali jako šerpa při 
výstupu na K2. To víte, i my tu máme 
všude kopce, kde je po delším čase 
každé kilo znát.

Buď te ve spojení
Je jisté, že volný čas si nejlépe užijete, 
když takzvaně vypnete. Jestli ale 
přesto potřebujete být třeba jen chvilku 
on-line, přijďte do našeho infocentra. 
Máme tu pro vás k dispozici počítač 
s bezplatným internetem nebo se 
propojíte do virtuálního světa svým 
zařízením za pomoci naší WI-FI. 

Vyberte si jízdenky
Na nejvíce frekventovaných místech 
koupíte jízdenky na MHD jednoduše 
v prodejních automatech. Najdete 
je u nádraží vlakového i na terminálu 
MHD, na konečné tramvaje v Lidových 
sadech i na druhé straně – konečné 
v Horním Hanychově. Další možností je 
bezkontaktní platba kartou, díky které si 
pořídíte jízdenky ve všech tramvajových 
vozech na tzv. validátoru umístěném 
za kabinou řidiče. Jízdenky na MHD 
koupíte i v prodejnách tiskovin, nebo si 
můžete pořídit SMS jízdenku, která však 
musí být aktivovaná ještě před vaším 
nástupem do vozu. A ještě dobrá zpráva 
na závěr: liberecká MHD nabízí zlevněné 
jízdné pro děti, studenty i seniory. 
Aktuální informace k MHD dopravě si 
omrkněte na www.dpmlj.cz

Parkujte výhodně
Naše město má historii a ta zrovna 
s provozem aut, natožpak s dopravní 
špičkou, moc nepočítala. Nejlepší rada je 
bod č. 1 „choďte pěšky“, případně bod č. 2 
„svezte se tramvají“. Pokud vás okolnosti 
nutí se pohybovat autem, pak logicky 
počítejte s tím, že čím blíže centru parkujete, 
tím více platíte. Pomoci vám naopak 
mohou dopravní navigační infotabule, 
které zobrazují aktuální obsazenost 
jednotlivých míst. Lehce tak uvidíte, kam se 
s vaším autem ještě vejdete. Za parkování 
v zónách zaplatíte v pracovní dny 8–18 hod. 
a v sobotu 8–13 hod., pak už je zde stání 
bezplatné (pozor neplatí pro turistické 
cíle zoo a Ještěd). Dobrou alternativou 
jsou velkokapacitní parkoviště nákupních 
center Forum a Plaza. Tady se platí jen přes 
pracovní týden, víkendy jsou bezplatné.

Svezte se tramvají
Liberec je městem, kde tramvaje jedou 
od Jizerských hor až k Ještědskému 
hřebenu. Ať už se v Liberci rozhodnete 
navštívit cokoli, pokud nepůjdete po 
svých, je téměř jisté, že se jimi svezete. 
Prakticky všechny turistické cíle 
najdete na tramvajové lince (č. 2 
nebo č. 3), která vede skrz město. 
Při zvláštních příležitostech se u nás 
můžete povozit také tramvajemi 
historickými (č. 1). Tramvaje vás 
dovezou přímo pod Ještědské 
sjezdovky (č. 3), můžete se s nimi 
vydat i do sousedního města Jablonce 
nad Nisou (č. 11). Liberec a tramvaje 
zkrátka patří k sobě.



Poradíme vám
Máme pro vás připravené užitečné 
informace o Liberci i celém regionu. 
Poradíme vám, které přírodní, 
historické i turistické zajímavosti 
rozhodně stojí za vaši návštěvu. 
Podělíme se s vámi o tipy na kulturní 
i sportovní akce a budeme vám 
partnerem po celou dobu vašeho 
pobytu v Liberci.

Máte rádi výzvy? 
Dejte si liberecké bingo!

Ukážeme vám 
naše město
Komentované prohlídky 
liberecké radnice
Prohlédněte si s námi o letních 
prázdninách zajímavé radniční 
interiéry, krásné vitráže, nástropní 
malby i bohatě zdobenou obřadní síň. 
Když nám bude počasí přát, rádi s vámi 
vystoupáme i na věž, ze které se před 
vámi rozprostře výhled na celé město.

Komentované prohlídky libereckého 
podzemí (krytu CO)
Každou první sobotu v měsíci můžete 
prozkoumat největší liberecký 
kryt civilní obrany. Uvidíte ukázky 
plynových masek, ochranných obleků 
i původní vybavení – plně funkční 
strojovnu a filtro-ventilační zařízení.

Prohlídky města 
s profesionálním průvodcem
Naši zkušení průvodci přesně vědí, 
na která místa s vámi mají zamířit 
i o jaké zajímavosti se s vámi podělit. 
Objednejte si jejich služby a svěřte 
se do jejich rukou. Vychutnáte si tak 
procházku Libercem s plným servisem 
a bez starostí.

Vybavíme vás
Přijďte si k nám vybrat některý ze 
suvenýrů! Máme pro vás nachystány 
drobnosti s motivem Liberce, které 
vám budou výlet do našeho města 
připomínat i po návratu domů. 
Anebo jimi uděláte radost vašim 
blízkým. Legendární plecháček, 
plátěná taška, termohrnky na 
báječné kafe (které máme také), ale 
i regionální bižuterie nebo 
keramika… Uvidíte, že u nás najdete 
zajímavé předměty, které vás potěší.

Na vaši návštěvu se těší a příjemné 
zážitky v naší obci mezi kopci přeje 
kolektiv Městského informačního 
centra Liberec.

Vychutnejte si Liberec!
Přijďte s touhle brožurkou a řekneme 
vám, jak na to.

Visit^Liberec
Městské informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec
+420 485 101 709
e-mail: info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu
www.facebook.com/visitliberec
www.instagram.com/visitliberec
#visitliberec
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Půjdu se 
pozdravit 

s Marťanem na 
Ještědu

Projedu se 
historickou 

tramvají

Poplavu 
a zasaunuju 

v bazénu

Navštívím 
premiéru 

divadelního 
představení

Omrknu kraj 
z rozhledny

Dotáhnu 
to k novým 
metám ve 

Sport Parku

Rozehraju 
automatofony 

v Severočeském 
muzeu

Prověřím 
šikovnost 

na nějakém 
workshopu

 
Dám si 

v knihovně 
rande naslepo 

(s knihou)

 
Potrápím 
si mozek 

únikovou hrou

Dám si 
liberecké 
pivečko

Ochutnám 
místní 

kuchyni

Podpořím 
regionální 
výrobce

Ponořím se 
do umění 
v Oblastní 

galerii Lázně

Ocením dobrou 
kávu a design 

některé 
z kaváren

Přivoním ke 
květinám 
v botance 

Prohlédnu si 
robotické i živé 

obyvatele 
DinoParku

Najdu v zoo 
dracény, 

margaye, nyaly, 
viskači a takiny

Zažiju 
steampunk 

a laser show 
v Aquaparku

Pokořím 
jizerskohorskou 

tisícovku

Pokecám 
s robotem 
v iQLANDII

Prubnu 
sjezdovku 

ve Skiareálu 
Ještěd

Objevím 
království 

automobilů 
v Technickém 

muzeu

Dobiju si 
baterky na 

skvělém 
koncertu

Nalovím 
co nejvíc 

mozaikových 
koček v ulicích

Městské informační 
centrum je prvním 
krokem na vaší 
cestě Libercem
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1. Radnice, 2. Ještěd, 3. Zoo, 4. Botanická zahrada, 
5. Severočeské muzeum, 6. Technické muzeum, 
7. Oblastní galerie Lázně, 8. iQLANDIA, 9. Centrum 
Babylon (iQPARK, Funpark, Lunapark, Labyrint, 
Aquapark) 10. DinoPark, 11. EKOPark, 12. Dětský 
koutek, 13. Nisapark, 14. Divadlo F. X. Šaldy, 15. Malé 
divadlo, 16. Naivní divadlo, 17. Krajská vědecká 
knihovna, 18. Technická univerzita, 19. Home Credit 
Arena, 20. Lidové sady, 21. Dům kultury, 22. KC 
Vratislavice 101010, 23. Rodný dům F. Porscheho, 
24. Malá výstavní síň, 25. Kino Varšava, 26. Sport 
Park Liberec, 27. Skiareál Ještěd, 28. Bikepark 
Ještěd, 29. Sportovní areál Vesec, 30. Bazén 
Liberec, 31. Koupaliště Vápenka, 32. Koupaliště 
Sluníčko, 33. Lesní koupaliště, 34. Horolezecká 
aréna, 35. Motokáry, 36. Barokní zahrada, 
37. Liebiegovo městečko, 38. Liebiegova vila, 
39. Zámek, 40. Valdštejnské domky, 41. Šolcův dům, 
42. Strossova vila, 43. Kavárna Pošta, 44. Liberecká 
výšina, 45. Kasárna, 46. Krematorium, 47. Obchodní 
a Živnostenská komora, 48. Letecké simulátory, 
49. Kryt civilní obrany, 50. Zauhlovací a vodárenská 
věž, 51. Přehrada Harcov, 52. Páternoster, 
53. Transbordér
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