
 
 
Η μικρότερη περιφέρεια της Δημοκρατίας της Τσεχίας χαρακτηρίζεται από ορεινούς όγκους και συνορεύει με τη Γερμανία 
και την Πολωνία. Η πρωτεύουσά της, Liberec, έχει πληθυσμό 100.000 κατοίκων (www.infolbc.cz) αποτελώντας αστικό 
κέντρο μαζί με τη γειτονική πόλη του Jablonec nad Nisou. Άξια αναφοράς είναι το Πολυτεχνείο (www.vslib.cz) και η Κρατική 
Επιστημονική Βιβλιοθήκη του Liberec (www.svkli.cz), που ανακατασκευάστηκε με πόρους του PHARE. Υπάρχουν επίσης 
πάρκα αναψυχής, όπως το Θαλάσσιο Πάρκο Babylon (www.centrumbabylon.cz) και ο ζωολογικός κήπος 
(www.zooliberec.cz). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της περιφέρειας απασχολείται στη βιομηχανία. Ιδιαίτερη ανάπτυξη 
διέρχονται η υαλουργία (www.glassicenter.cz), η κεραμική, η μηχανολογία και η κλωστοϋφαντουργία.  
Ο οδικός άξονας που συνδέει το Liberec με την Πράγα (Ε65) είναι μέγιστης σημασίας. Η επέκτασή του μέχρι τα σύνορα 
ολοκλήρωσε την ένωσή του με το οδικό δίκτυο της Γερμανίας. 
Μία ιδιαίτερη τοποθεσία είναι η πρώην στρατιωτική περιοχή του Ralsko. Από το 1968 το στρατόπεδο εγκαταλήφθηκε από 
τον Στρατό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι εγκαταστάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες έως σήμερα. 
Στην περιφέρεια βρίσκονται πέντε προστατευόμενες περιοχές: Ceske stredohori, Jizerske και Luzicke hory, Cesky 
raj/Παράδεισος της Βοημίας/ και Kokorin. 
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Οι μεγαλύτερες και πιο γνωστές οροσειρές της περιφέρειας Liberec είναι οι Jizerske hory (www.jizerske-hory.cz) και 
Krkonose/τα Γιγάντια Όρη/ (www.krkonose-smo.cz). Και οι δύο περιοχές προσφέρουν δυνατότητες για πεζοπορία, 
ποδηλασία και χειμερινά αθλήματα. Το αθλητικό κέντρο Jested στα βόρεια του Liberec έχει πίστες για σκι, όπου 
διοργανώνονται διάφοροι διαγωνισμοί ετησίως (www.harrachov.cz). Μεγάλη επισκεψιμότητα παρουσιάζουν τα κάστρα και 
οι πύργοι – το βραχώδες κάστρο Sloup (www.hradsloup.cz), το κάστρο και πύργος Kost (www.kinskycastles.info), Trosky 
(www.trosky.cz), Sychrov (www.zamek-sychrov.cz), Hruby Rohozec (www.hruby-rohozec.cz), Bezdez, Lemberk, Valdstejn, 
Zakupy και Frydlant. Ο πιο δημοφιλής προορισμός για θερινές διακοπές και αναψυχή είναι η Machovo jezeno/Λίμνη 
Macha/ (www.mesto-doksy.cz). Τουρίστες από γειτονικές χώρες επισκέπτονται τα ιαματικά λουτρά Libverda (www.lazne-
libverda.cz) και Kundratice (laznekundratice.infohelp.cz). 
 

 
Frydlant v Cechach 
Ένας μοναδικός συνδυασμός δύο ανεκτίμητων αρχιτεκτονικών ρευμάτων, ένα μεσαιωνικό 
κάστρο και ένας Αναγεννησιακός πύργος. Το κάστρο του 13ου αιώνα κτίστηκε σε σημείο 
στρατηγικής σημασίας για τη φύλαξη των εμπορικών οδών. Το Frydlant v Cechach 
αποτέλεσε κατοικία της οικογένειας Redern από το 1558. Το 1662 μετά την Μάχη στο Bila 
hora πωλήθηκε στον στρατηγό Albrecht του Valdstejn, Δούκα του Frydlant, μία από τις 
εξέχουσες προσωπικότητες του Τριακονταετούς Πολέμου. Το Frydlant ήταν το πρώτο 
κάστρο στην Ευρώπη που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. 

www.frydlantvc.cz 
 
Jested 
Ένα ξενοδοχείο με εστιατόριο στην κορυφή του όρους Jested που κτίστηκε στη 
δεκαετία του 1960 βάσει των σχεδίων των αρχιτεκτόνων, Karel Hubacek και Zdenek 
Tatrman. Το κτίριο θυμίζει διαστημικό πύραυλο, απέσπασε τα θετικά σχόλια της 
Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων και έλαβε το βραβείο Perret. Έχει προταθεί για 
προσθήκη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

www.jested.cz 
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