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Vítáme Vás v LIBERECKÉM KRAJI



Kam jste přijeli? Aneb několik zajímavostí

• Liberecký kraj je druhým nejmenším krajem České republiky – rozloha kraje je 3 163 

km2. 

• Liberecký kraj tvoří celkem 215 obcí, z toho 39 měst - 441 665 obyvatel. 

• Největším okresem v kraji je okres Česká Lípa, najdete tam Máchovo jezero i bývalý 

vojenský prostor Ralsko.  

• Okres Jablonec nad Nisou patří mezi nejmenší okresy v republice. 

• Nejvyšší hora na Liberecku je současně nejvyšší hora Jizerských hor – Smrk (1 124 m 

n. m.), ale nejvyšší bod v kraji je krkonošský Kotel (1 435 m n. m.). 

• Nejníže položené místo kraje 208 m n. m. (v místě, kde řeka Smědá opouští území 

České republiky). 

• V Libereckém kraji leží nejstarší chráněná krajinná oblast naší republiky (CHKO 

Český ráj, založena v roce 1955). 

• V Liberci najdete nejstarší ZOO na území bývalého Československa (otevřena roku 

1909).



JEŠTĚD



POVRCH A VODA

Povrch Libereckého kraje je převážně hornatý a 

jeho výšková členitost odpovídá charakteristice 

pahorkatiny.

Krkonoše – Kotel, 1435 m

Jizerské hory – Smrk, 1124 m

Lužické hory – Luž, 793 m

Ještědsko-kozákovský hřbet - Ještěd, 1012 m

Voda je z území kraje odváděna do tří povodí.

Západ kraje - povodí Ploučnice

Východ kraje - povodí horního Labe

Sever - povodí Odry (Nisy)

Vydatné zdroje povrchových vod v horských 

oblastech a podzemních vod (Česká křídová tabule) 

vytvářejí z Libereckého kraje velice významnou a 

perspektivní zásobárnu pitné a užitkové vody. 

Využití mají také minerální prameny a naleziště 

rašeliny (Lázně Kundratice, Lázně Libverda). 

Větší vodní plochy přirozeného původu se v kraji 

nevyskytují, z uměle vytvořených lze uvést 

rekreačně využívané Máchovo jezero či vodní 

nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou a vodní 

nádrže Josefův Důl a Souš.



JABLONECKÉ MOŘE – VODNÍ NÁDRŽ MŠENO



OCHRANA PŘÍRODY A VYUŽITÍ PŮDNÍHO FONDU 

Více než třetinu rozlohy kraje tvoří zvláště 

chráněná území, což je nejvíce z celé 

ČR.

NP Krkonoše

CHKO Jizerské hory

CHKO Lužické hory

CHKO Český ráj

CHKO České středohoří

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Lesní půda 44,6%

Trvalé travní porosty 21,1%

Orná půda 20,0%

Zahrady 2,4%

Zastavěné plochy 1,7%

Vodní plochy 1,5%



CHKO ČESKÝ RÁJ



LIBERECKÝ KRAJ v číslech

1 kraj

4 okresy

10 obcí s rozšířenou působností

21 obcí s pověřeným úřadem

215 obcí

508 katastrálních území

1093 základních sídelních jednotek



HOSPODÁŘSKY SLABÉ A VENKOVSKÉ OBLASTI

V hospodářsky slabých a podprůměrných oblastech je 

67% obcí – 34% obyvatel – 64% rozlohy kraje

Do venkovské oblasti patří 85% obcí – 25% obyvatel –

69% rozlohy



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

Na území Libereckého kraje pracuje celkem 9 

místních akčních skupin. Tvorbu Strategií 

komunitně vedeného místního rozvoje podpořil Kraj 

metodicky i finančně.

Liberecký kraj  podporuje MAS prostřednictvím 

každoroční  individuální dotace na činnost a 

realizaci projektů, prostřednictvím dotačního fondu a 

zapojením do krajských aktivit.

MAS jsou také jedním z komunikačních kanálů LK 

pro přenos informací neziskovým organizacím.



TURISTICKÉ REGIONY

Turistický portál Libereckého kraje

Máchův kraj a Lužické hory – Krkonoše –

Jizerské hory – Český ráj

https://www.liberecky-kraj.cz/


LUŽICKÉ HORY - Luž



MÁCHŮV KRAJ – hrad Houska



JIZERSKÉ HORY – osada Jizerka



ČESKÝ RÁJ – Suché skály



KRKONOŠE – Mumlavský vodopád



REGIONÁLNÍ ZNAČKY



Regionální značky v Libereckém kraji nejsou členem 

Asociace Regionálních Značek

Regionální produkt Český ráj Regionální produkt Jizerské hory



Regionální produkt LUŽICKÉ HORY A 

MÁCHŮV KRAJ KRKONOŠE originální produkt



ATLAS REGIONÁLNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

Atlas regionálního rozvoje Libereckého kraje byl 

vydán v květnu 2018 a jeho smyslem je přinést 

ucelený podhled na činnost odboru regionálního 

rozvoje a evropských projektů vyjádřený 

prostřednictvím map.

Kromě základních informací o Libereckém kraji je 

možné se zde dozvědět například informace o tom, 

kde se v kraji co těží, kde se inovuje či které objekty 

chátrají. Zajímavé jsou také informace o tom, ve 

kterých obcích je čerpáno nejvíce finančních 

prostředků z různých dotačních zdrojů a kde je 

realizováno nejvíce projektů.

Atlas je k dispozici v tištěné i elektronické podobě.

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/gis-mapy-a-statisticka-data/atlas-regionalniho-rozvoje-libereckeho-kraje


ATLAS (ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) LIBERECKÉHO KRAJE

ATLAS životního prostředí Libereckého 

kraje

ATLAS Libereckého kraje – vzdělávací 

mapová aplikace pro školy i veřejnost

Atlas se zaměřením na životní prostředí v 

Libereckém kraji má více tváří. 

Knížku, kterou volně distribuujeme do škol, 

dále standardní webový atlas určený pro 

rychlou a efektivní práci s mapami a herní 

atlas.

Atlas naživo - setkání fandů a uživatelů 

každý rok v rámci akce Mapy kolem nás.

http://atlas.kraj-lbc.cz/home


INFORMUJEME…

Významné akce v Libereckém 

kraji 

- kultura, sport, společnost

Vše na jednom místě –

elektronicky i v papírové podobě.

https://www.liberecky-kraj.cz/redakce/index.php?dr=26314&xuser=260519765862775290&lanG=cs&fbclid=IwAR2B45EVZFJHc_IWTYH6eYADo1_l4BSMrqpYz2YXx5TbhNOLV__l0EMtrus


Kalendář akcí EVVO

Aktivity z ekologické výchovy, 

ochrany životního prostředí a 

zemědělství, které během roku 

probíhají na území celého kraje.

http://www.kalendar-akci-lk.cz/


STŘEVLIK

STŘedisko Ekologické Výchovy 

LIbereckého Kraje

- programy a akce pro školy i 

veřejnost 

https://strevlik.cz/


SOS portál Libereckého kraje

- životní situace

- příspěvky a dávky

- důchody

- nemocenské pojištění

- regionální informace

https://sos-lbc.cz/


CO PŘIPRAVUJEME?

Sledujte nás...

https://www.kraj-lbc.cz/


Rekonstrukce budovy D

Výstavba Inovačního centra – Podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje



Evropský dům

Rekonstrukci budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje předcházela 

rekonstrukce a otevření budovy E

https://evropskydum.kraj-lbc.cz/

https://evropskydum.kraj-lbc.cz/


Okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje

Vizualizace kultivace okolí podle vítězného návrhu studia re:architekti. Kromě 

nového parkovacího domu přibude také lávka přes Lužickou Nisu a nábřežní zeď 

bude upravena tak, aby u vody vznikla náplavka. Stavět se začne v roce 2020.

https://www.facebook.com/rearchitekti/?__xts__%5B0%5D=68.ARB5Z_BbykAdFf2YuASQhHoyUQ9LigUN7YEEo_scTB-OviyNBArMgiEkU1mk7pLZHQa4pnKT7O5i4lZdnLXMpVUHYlh2S2W1sUx5xRNVV9nZFHULETdGAhQGyNbk6NBgc2SClbcKG_KLIqrlwcrxpZAEVPksQgzxOaUskbw_exwsiNdvDiQCns3q0BXlyNzVv5AheCI3ZO5MUMNWZypyUsqHyW-sE4D8g1BoOxQd-8VgQEVuKPS4wzQdMyAaliqYFaLhDrT41_YpmBWi0B88H7mkfcrQPiWxZTodOf3buT6W86uv449Etn5erCJpzMhkMCpuUNrQfjZ-3EoU2KnI3uPWGs37PQuTHA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCnY0FJ-ix51aVNx0gzELJCODWMHOfHihGey1PJD1393Zax_GdT09SjVlCXoVvEGgT-LkIqqkObDsTq


Využití bývalého vojenského prostoru RALSKO

I takhle by to podle studie, jejímž hlavním zpracovatelem je Technická univerzita v 

Liberci, mohlo jednou vypadat v bývalém vojenském prostoru Ralsko. 



Krajská nemocnice 

Výstavba nového urgentního centra by měla být hotová v roce 2024 



Letní olympiáda dětí a mládeže
Olympiáda dětí a mládeže 2019 je otevřena pro 19 sportovních disciplín a jednu doplňkovou 

kulturní soutěž. Maximální počet sportovců a jejich akreditovaného doprovodu je stanoven na 

4.172 osob. Olympiáda se uskuteční na již existujících sportovištích na území měst Jablonec 

nad Nisou, Liberec a jeden závod v Bedřichově.



ROK 2019 V LIBERECKÉM KRAJI – KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ

Liberecký kraj se dohodl s Preciosou a.s. 

na základních parametrech smlouvy o využívání 

značky 

Křišťálové údolí - Crystal Valley.

Kraj chce posílit svou pozici na poli cestovního ruchu o témata, která jsou v regionu 

tradiční - sklářství, bižuterii a šperkařství. Žádný jiný region na světě nemá na svém 

území tak velkou koncentraci firem, které staví své podnikání na těchto oborech… 

https://kultura.kraj-lbc.cz/liberecky-kraj-prebira-od-preciosy-znacku-kristalove-udoli-n896438.htm


„Za řemeslným zážitkem do Libereckého kraje“

Motto nejen v cestovním ruchu a nejen pro rok 2019



Čím pro nás byl uplynulý rok a na čem pracujeme

Kromě standardních výročních zpráv vydává Liberecký kraj již od roku 2013 

přehledné publikace. Najdete je na jednom místě.

https://poradenstvi.kraj-lbc.cz/brozura-lk


Děkuji za pozornost.

Radka Loučková Kotasová

členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 

projektů a územního plánování

telefon: 485 226 310, e-mail: radka.louckova_kotasova@kraj-lbc.cz

mailto:radka.louckova_kotasova@kraj-lbc.cz

