




JIZERA
❑ významný pravostranný přítok Labe 
❑ podle této řeky byly pojmenovány Jizerské hory

BALTSKÉ MOŘE

NISA
❑ tvoří státní hranici mezi Polskem a Německem
❑ je levým přítokem Odry



❖ krajské město Liberec
❖ patří k nejmenším v ČR
❖ Podnebí je spíše chladnější
❖ Povrch převládají v něm vrchoviny a hory
❖ zasahují k nám Jizerské, Lužické hory, Krkonoše
❖ Řeky: Jizera, Nisa
❖ Přehrady :Liberecká, Mlýnice, Bedřichov, Mšeno, 

Fojtka

❖ Rybníky jsou hlavně na území okresu Česká Lípa    
největší je rybník  Máchovo jezero

❖ Velká města- Jablonec, Semily, Turnov, Česká Lípa



Ještěd kolem roku 1900

Vysílač a hotel JeštědJeštěd 1961

Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c.
❑ český architekt 
❑ jako jediný z architektů v ČR získal za 
svůj neznámější návrh Ještěd – od 
Mezinárodní unie architektů v roce 1969 
Perretovu cenu



❑ 1894 rozloučení se starou radnicí, 
vedle které již stála budova nová

❑ připomínky první radnice  - na náměstí je 
základ původní budovy vyznačen tmavou dlažbou



DIVADLO F.X. ŠALDY 
slavnostní otevření 1883

SEVEROČESKÉ MUZEUM 
z let 1897–98

VALDŠTEJNSKÉ 
DOMKY 
trojice domů 
z let 1678, 1680 a 1681 



BOTANICKÁ
ZAHRADA

nejstarší ve střední Evropě

ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA

nejstarší v České republice



Železniční viadukt 
Kryštofovo Údolí-Novina

v obci je velké množství zachovalých    
dřevěných a hrázděných staveb

JÍRŮV BETLÉM 
❑ 16m široký, figury 2-2,4m vysoké
❑ slavnostní otevření betléma je 
každoročně v sobotu před první adventní 
nedělí



ORLOJ V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ

stavitel orloje Martin Chaloupka

řezbář Václav Plechatý
……..   na díle se podílelo   mnoho dalších 
umělců a řemeslníků



Radnice v  Jablonci

Město je proslulé výrobou skla, bižuterie –
Jablonex Group

Výroba vánočních  ozdob.



SKLÁŘSKÉ MUZEUM
❑ nejčastějším cílem turistů 
❑ expozice zahrnuje historii sklářství, ryté a broušené 
sklo ze zdejší oblasti
❑ křišťálové lustry z tohoto města zdobí paláce na celém 
světě

Národní přírodní památka 
PANSKÁ SKÁLA 

u Kamenického Šenova



RADNICE V  TURNOVĚ

GRANÁT TURNOV
česká šperkařská firma Granát je největší výrobce 
šperků s českými granáty  
je jediným vlastníkem dolu, kde se tyto drahé 
kameny těží

TROSKY jsou zřícenina hradu v Českém 
ráji, přibližně mezi Turnovem a Jičínem



ČESKÝ RÁJ 

❑ chráněná krajinná  oblast
❑ tvoří ji pískovcové skály
❑ zříceniny starých hradů

VALDŠTEJN (HRAD)

Zámek HRUBÁ SKÁLA
je na okraji skalního masivu 

v Českém ráji



FRÝDLANT
státní  hrad a zámek 

FRÝDLANTSKÝ 
VRCH

RADNICE



je závod v běhu na lyžích klasickou technikou 
na trati dlouhé přibližně 50 km vedoucí Jizerskými 
horami.Závod se jezdí od roku 1968.



Čertův stolec - část čedičové zdi 
vystupující na povrch

Národní přírodní památka

Suché skály 

Národní přírodní památka

Bozkovské dolomitové jeskyně 



 SKLÁŘSKÉ PÍSKY – VÝROBA SKLA 
ČESKOLIPSKO A NOVOBORSKO

 STROJÍRENSTVÍ – ŽELEZNIČNÍ VAGONY 
ČESKÁ LÍPA

 TEXTILNÍ  PRŮMYSL – PĚSTOVÁNÍ LNU 
LIBEREC DNES UPADÁ

 PĚSTOVÁNÍ – OBILOVINY, BRAMBORY A 
LEN

 CESTOVNÍ RUCH


