
van Europa zijn de moeite waard. Een belangrijke toeristische 
bestemming in de stad is de Botanische tuin van Liberec. 
De tuin werd al in 1895 geopend en de kassen zijn een waar 
plantenparadijs. Onder de belangrijke attracties van Liberec 
schaart zich ook het unieke gezinspretpark Centrum Baby-
lon. Onder één dak bevinden zich hier een winkelcentrum, 
het Aquapark, Lunapark en iQpark, het spiegeldoolhof, de 
wellness, een hotel en nog veel meer. Sinds 2012 kan Liberec 
bogen op het nieuwste DinoPark van Tsjechië, waar bezoe-
kers bijna zeventig modellen van prehistorische dieren met 
geluidseffecten kunnen bekijken, de 4D-bioscoop bezoeken, 
“DinoTrek” – het avonturenpad voor dappere kinderen – be-
treden enz. In 2014 werd in Liberec het unieke wetenschaps-
centrum iQlandia geopend, waar bezoekers door spelle-
tjes en experimenten kennis kunnen maken met natuur- en 
scheikundige en andere natuurverschijnselen. Ook is er een 
3D-planetarium en meer dan 400 tentoongestelde voorwer-
pen en interactieve leermiddelen.
Ook op cultureel gebied is er in Liberec veel te beleven voor 
bewoners en bezoekers. Een belangrijk onderdeel van het 
culturele leven in de stad is het Noord-Boheems museum, 
dat topcollecties bezit op het gebied van kunstambachten; 
de verzameling Oosterse tapijten is de op één na grootste 
van Tsjechië, en hetzelfde geldt voor de collectie hedendaag-
se wandtapijten. In het voorjaar van 2014 werd er een nieuwe 
expositie over de natuur van Liberec en omgeving geopend, 
die gedomineerd wordt door twee unieke diorama’s die een 
getrouw beeld geven van de biotopen van het beukenbos 
en het vismeer met hun typische bewoners. In de herfst van 
2014 werd het Technisch museum geopend, dat dankzij de 

enorme inzet van een groep enthousiastelingen werd ingericht 
in het voormalige paviljoen G van het beursterrein van Liberec. 
In het kader van de expositie worden hier historische auto’s en 
motorfietsen tentoongesteld, evenals een groot aantal voor-
werpen van technische aard die gerelateerd zijn aan de regio 
Liberec. De Regionale galerie van Liberec onderging ingrijpen-
de veranderingen door haar verhuizing naar het gerenoveerde 
gebouw van het oorspronkelijke badhuis van Liberec. De Regi-
onale galerie kan bogen op een permanente tentoonstelling 
van Nederlandse schilderkunst uit de 16e tot 18e eeuw, Franse 
landschapsschilderkunst uit de 19e eeuw, een expositie van 
Duitse en Oostenrijkse schilderkunst uit de 19e eeuw en Tsje-
chische kunst uit de 20e eeuw. De toneelkunst wordt in Libe-
rec vertegenwoordigd door meerdere theaters. Het bekendste 
daarvan is het F.X. Šalda-theater, waarvan de bouw begon op 6 

september 1881. Tegenwoordig 
treden er drie ensembles op: to-
neel, opera en ballet. Het Kleine 
theater fungeert sinds 1989 en 
is in trek bij bezoekers om zijn 
onconventionele aanpak van de 
opgevoerde stukken, wat voor-
al mogelijk wordt gemaakt door 
de mobiele coulissen en audito-
rium. Vooral voor kinderen zijn 
de marionettenvoorstellingen 
van het Naïef theater Liberec 
bestemd, dat ontstond in 1949 
en dat tevens de organisator is 
van het vermaarde festival voor 

professionele marionettentheaters genaamd Mateřinka. Een be-
langrijk cultureel centrum van de stad en de hele regio is de Re-
gionale wetenschappelijke bibliotheek. Dankzij de meer dan 
een miljoen literaire werken, uitgebreide verzamelingen normen, 
bladmuziek en kaarten, en door de online toegang tot de data-
bases vormt deze een omvangrijke bron van informatie. Overi-
ge culturele instellingen zijn onder meer: Cultureel en sociaal 
centrum Lidové sady en Cultuurhuis Liberec, waar talrijke 
concerten, sociale evenementen, bals en tentoonstellingen wor-
den gehouden. Ook de Home Credit Arena is uitgegroeid tot 
een culturele entiteit van belang. Dankzij de grote capaciteit en 
de moderne technische uitrusting worden er vele culturele eve-
nementen van regionaal, landelijk en internationaal kaliber geor-
ganiseerd. In 2010 werd het geheel nieuwe Cultureel centrum 
Vratislavice 101010 geopend.
Door zijn ligging tussen het Jizerske en de heuvelrug van de 
Ještěd biedt Liberec het hele jaar door ideale omstandighe-
den voor allerlei takken van sport. Het IJzergebergte is een 
populaire langlaufbestemming, waar langlaufers over 180 km ge-
prepareerde loipes beschikken. Het gebergte biedt echter ook 
uitstekende ski- en snowboardfaciliteiten. In de zomer is het een 
ideale plek om te wandelen, fietsen en biedt het tevens routes 
die geschikt zijn voor rolstoelers en die ook door gezinnen met 
kinderwagens gebruikt kunnen worden. Sportgebied Ještěd 
biedt skiërs en snowboarders in de winter pistes van alle moei-
lijkheidsgraden en vormt het toneel van internationale schans-
springtoernooien. In de zomer is Sportgebied Ještěd vanwege 
de vele wandelroutes populair bij wandelaars, en vanwege het 
Bikepark ook bij liefhebbers van adrenalinesport. Een ande-
re sportlocatie is Recreatiegebied Vesec, dat bestaat uit drie 

afzonderlijke circuits met drie 
moeilijkheidsgraden. In dit ge-
bied kan het hele jaar door wor-
den gesport: in de winter kan 
er worden gelanglauft en in de 
zomer kan er op de asfaltwegen 
worden gefietst en geskeelerd. 
Behalve deze locaties in de na-
tuur zijn er ook veel speciaal 
aangelegde sportfaciliteiten be-
schikbaar. De grootste daarvan 
is Sport Park Liberec met een 
multifunctionele hal (Home 
Credit Arena). Het sportpark 
biedt faciliteiten voor ijshockey, 

tennis, basketbal, volleybal, floorbal, kunstschaatsen, atletiek 
enz. In Vratislavice nad Nisou bevindt zich een multifunctioneel 
sportveld onder de naam sportveld Na Rozcestí (Kruispunt), 
met als specialiteit een ijsbaan met kunstoppervlak dat het hele 
jaar door geopend is. Een andere populaire sportfaciliteit is het 
zwembad aan het plein Tržní náměstí, met uitstekende voor-
waarden voor conditiezwemmen, een unieke duiktoren, een 
50-meterbad met 8 banen, een 25 m lang instructiebad, een kin-
derbad van 25 m lang en vele andere waterattracties, zoals een 
150 m lange glijbaan – de langste tussen München en Moskou.

Kortom, Liberec heeft voor elk wat wils, en u zult beslist met 
plezier terugdenken aan uw bezoek aan onze stad!
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De exacte stichtingsdatum van Liberec is niet bekend; de 
eerste schriftelijke vermelding van de stad (nederzetting) da-
teert uit 1352. De eerste grote eigenaar van Liberec was het 
geslacht von Biberstein, dat in 1278 het landgoed van Fried-
land kocht van Ottokar II Přemysl. Nadat het geslacht von Bi-
berstein was uitgestorven, werd het landgoed van Friedland 
samen met de stad Liberec in 1558 aangekocht door het 
geslacht von Redern, dat een belangrijke bijdrage leverde 
aan de ontwikkeling van de stad (bouw van stenen gebou-
wen – St.-Antoniuskerk, kasteel, bierbrouwerij, het oorspron-
kelijke raadhuis; ontstaan van het drapeniersgilde). In 1560 
verkreeg Liberec een belangrijk privilege: het recht om bier 
te brouwen. In 1577 verleende keizer Rudolf II Liberec stads-
rechten en gaf de stad behalve een zegel en een stadswa-
pen ook het recht om twee jaarmarkten per jaar te houden. 
De von Rederns verlieten het landgoed Friedland na de Slag 
op de Witte Berg in 1620. Het beheer van het landgoed werd 
daarop overgedragen op de beroemde hertog en opperbe-
velhebber Albrecht von Wallenstein (in 1622) en na zijn 
dood in 1634 op het geslacht von Gallas (later von Clam-Gal-
las). Ondanks de oorlog van 1757 tussen de legers van kei-
zerin Maria Theresia en het Pruisische leger maakte de stad 
een sterke economische ontwikkeling door, en de negentien-
de eeuw stond in Liberec in het teken van de textielindustrie. 
In 1818 kwam Johann Liebieg als gezel naar Liberec en liet 
het door hem opgerichte bedrijf dankzij zijn grote ijver en 
zakelijk inzicht uitgroeien tot een textielgigant. Zo maakte hij 
van Liberec het centrum van de textielindustrie van Oosten-
rijk-Hongarije. Ook de overige leden van het geslacht Liebieg 
lieten onuitwisbare sporen na in de geschiedenis van Libe-

rec (uitgebreide kunstcollecties, 
nieuwe gebouwen, eerste auto-
mobiel van Bohemen enz.). Aan 
het begin van de twintigste eeuw 
was industriestad Liberec qua 
inwoners de op één na grootste 
stad van Bohemen. De beginja-
ren van de twintigste eeuw waren 
voor Liberec onmiskenbaar de 
“gouden periode” van de oude 
stad. De Tweede Wereldoorlog 
riep de positieve ontwikkeling 
van de stad een halt toe. Na de 
oorlog werden de Duitstalige in-
woners gedwongen de stad te 

verlaten om naar Duitsland te vertrekken, en de komst van het 
communisme kort daarop zorgde voor verdere stagnatie. Na de 
revolutie van 1989 bracht het nieuwe regime geleidelijk aan gro-
te veranderingen in de industrie teweeg. De textielindustrie van 
de stad ging teloor en de auto-industrie en ook geheel nieuwe 
takken van industrie, bijvoorbeeld de nanotechnologie, traden op 
de voorgrond. De stad als geheel onderging dynamische veran-
deringen, niet alleen door de bouw van nieuwe gebouwen en de 
aanleg van nieuwe infrastructuur, maar ook door een succesvolle 
restauratie van monumenten uit lang vervlogen tijden. 
Wilt u de architectuur van Liberec bewonderen, maak dan 
een wandeling door het zgn. stadje van Liebieg, dat in de ja-
ren 1911–1923 ontstond als een romantisch opgezette arbei-
derskolonie voor de werknemers van Liebiegs textielfabriek en 
dat zonder ingrijpende wijzigingen tot op de dag van vandaag 

behouden is gebleven. Vergeet ook beslist niet een wandeling over 
de Masaryklaan (Masarykova třída) met zijn jugendstilvilla’s te 
maken. De plaats waar aan deze laan de imposante gebouwen van 
een museum en een galerie tegenover elkaar staan, wordt terecht 
het “gouden kruis” van de laan genoemd. Vrijwel aan het einde 
van de Masaryklaan, aan de voet van het IJzergebergte, vindt u 
nog een opmerkelijk gebouw: de Hoogte van Liberec (Liberecká 
výšina, 1900–1901). Voor de bouw ervan werden met opzet bak-
stenen uit afgebroken middeleeuwse huizen uit Nürnberg gebruikt 
om een zo realistisch mogelijke illusie van een oeroud adellijk huis 
te wekken. Het restaurant met uitkijktoren dat er gevestigd is, is 
het hele jaar toegankelijk voor toeristen. Van de gebouwen die 
de tijd van hun ontstaan getrouw weerspiegelen zijn verder ver-
meldenswaardig de Villa van Stross (1923–1925), waar tegen-
woordig het regionaal instituut voor hygiëne gevestigd is, de Villa 

van Liebieg (1897–1911), nu het 
onderkomen van het stadskan-
toor, en het kasteel (1583–1587, 
kapel 1604–1606, meerdere 
verbouwingen), dat in het stads-
centrum ligt, maar helaas voor 
langere tijd niet toegankelijk is. 
En niet te vergeten het zgn. Huis 
van Šolc (1771), dat een prach-
tig staaltje vakmanschap is en 
waar tegenwoordig het beheer 
van het Beschermde Natuurge-
bied IJzergebergte gevestigd 
is, en de Wallensteinhuizen 
(1678–1681), de oudste bewaard 

gebleven vakwerkhuizen van Li-
berec.
Liberec wordt gedomineerd door 
de 1012 m hoge berg Ještěd, 
met op de top het opmerkelijke 
silhouet van een televisiezend-
mast en berghotel (1966–73). 
Architect Karel Hubáček ontving 
voor zijn werk de prestigieuze 
Auguste Perret Prize (1969). Ook 
het gebouw zelf kreeg dankzij zijn 
originaliteit al vele onderschei-
dingen: bijv. de titels nationaal 
cultuurmonument en gebouw 
van de 20e eeuw, en er wordt 

zelfs geijverd voor een plaats onder de “elite”: de werelderfgoed-
lijst van UNESCO. De top van de berg Ještěd kan worden bereikt 
met een kabelbaan (1933), die tevens als oudste functionerende 
kabelbaan van Tsjechië geldt. Het tweede symbool van de stad 
is het neorenaissancistische raadhuis (1888–1893), gebouwd 
naar een ontwerp van de Weense architect Franz von Neumann 
van het bureau Sachers & Gärtner. Vooral de rijk versierde gevel, 
de glas-in-loodramen en de prachtige ceremoniezaal, die een 
toonbeeld van precies vakmanschap is, verdienen de aandacht. 
Nog een trekpleister is Zoo Liberec uit 1904 – de oudste dieren-
tuin van Tsjechië, die tegenwoordig gespecialiseerd is in het fok-
ken van zeldzame en in de natuur vaak extreem bedreigde dier-
soorten. De grootste belangstelling van het publiek gaat daarbij 
uit naar de zeer bijzondere witte tijgers. Ook de zeldzame Chine-
se takins, de rode panters of de grootste verzameling roofvogels 
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