
  Výlet do Liberce se zastávkou v Jablonci nad Nisou

Ceník vstupného:

Doprava BUS - zdarma
ZOO Liberec (senioři nad 65 let) – 65 Kč                                      
Botanická zahrada (dospělí) – 140 Kč; (ZTP) – 70 Kč
MHD Liberec (nad 70 let) – zdarma
Radnice (dle délky okruhu) – zdarma – 50 Kč

Orientační plán výletu:
8:00  odjezd z Černošic
10:00 Liberec – parkoviště u ZOO - Botanická zahrada
13:30 odjezd z parkoviště od ZOO do Jablonce nad Nisou
14:00 příjezd do Jablonce nad Nisou
15:00 odjez z Jablonce nad Nisou do Černošic
17:00 příjezd do Černošic

Liberec

Nabízíme 3 tipy na výlet:

1/  Návštěva ZOO Liberec -  Liberecká  ZOO jako vůbec  nejstarší  zahrada  na území  bývalého 
Československa vstoupila v roce 2009 do 90. roku své existence. Počátky zookoutku v libereckých 
Lidových sadech lze zaznamenat už v roce 1904, kdy zde ornitologický spolek vystavěl velkou 
veřejnou voliéru; ta se později rozrostla o další ptačinec a výběhy se srnčí zvěří. Z malého zvěřince 
převedeného v roce 1919 v první zoologickou zahradu pak během století vyrostlo sebevědomé a 
mezinárodně  uznávané  chovatelské  zařízení,  jímž  prošly  tisícovky  nejrůznějších  zvířat,  stovky 
zaměstnanců a milióny návštěvníků. Svá nejslavnější období zahrada zažívala a zažívá především 
péčí čtyř významných ředitelů: otce-zakladatele Ericha Sluwy (1919-1945), Jiřího Badalce (1954-
1982), Josefa Janečka (1982-2004) a Davida Nejedla (2004- ). 
Co možná uvidíte v ZOO? :

• koupání slonů (9.00, v létě) 
• cvičení a krmení lachtanů (10.30, 13.30 a 17.00) 
• krmení tučňáků (12.00 a 16.00, v létě) 
• krmení surikat a mangust liščích (12.30, mimo víkendu, v létě) 
• cvičení slonů (14.00, při hezkém počasí) 
• krmení bílých tygrů a lvů (8.30, mimo víkendu) 

2/  Návštěva  Botanické  zahrady  Liberec  -  Botanická  zahrada  Liberec je  nejstarší  v České 
republice, překročila 110 let věku. Dlouhá historie je dobrým základem pro jakousi spolehlivost 
kvality. Přechovávání dědictví po minulých zahradnických generacích, ve formě nashromážděných 
sbírek živých rostlin a leckdy těžce utvářených tradic, ovšem nestačí. Botanická zahrada, kladoucí 
si  za  úkol  být  opravdu prestižní  institucí,  musí  být  výspou odborné civilizace,  musí  inspirovat 
nápaditostí  zahradního  umění  i formovat  vkus.  Její  životnost  se  musí  projevovat  zahraničními 
pracovními  kontakty,  odbornými  studiemi,  školením  studentů,  publikační  činností,  účastí  na 



projektech ochrany přírody, a také rozvíjením kvalit vlastního personálu.
Botanická  zahrada  Liberec  se  stará  o nejpestřejší  soubory exotických rostlin  v České republice. 
Ročně ji navštěvuje kolem 100 000 lidí. 

3/ Návštěva centra Liberce -  Severočeské okresní město Liberec, k jehož návštěvě jste srdečně 
zváni, leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Jeho historie sahá do 
doby,  kdy  těmito  místy  vedly  obchodní  cesty.  Jelikož  přechod  Ještědského  hřebene  byl  pro 
obchodníky se zbožím příliš náročný, bylo nutné vytvořit místo pro odpočinek. Liberec tedy vznikal 
jako otevřená tržní obec a to později určilo i jeho tvářnost. Malá osada, poprvé zmiňovaná roku 
1352, se během 15. a v první polovině 16. století postupně měnila na poddanské městečko, což 
písemně potvrdil roku 1577 císař Rudolf II.. Na konci 16. století díky mimořádné stavební aktivitě 
vznikly první kamenné stavby, které na dlouhou dobu určily charakteristický ráz města. 
Nové zásadnější proměny zaznamenal Liberec v druhé polovině 18. století, kdy bylo centrum města 
zastavěno  zděnými  domy  v  klasicistních  formách.  Počátek  19.  století  pak  znamenal  rozvoj 
textilního průmyslu a tedy i průmyslové architektury, což napomohlo k získání statutu samostatného 
města.  V  té  době  vznikla  řada  reprezentativních  budov,  které  městu  dodávaly  majestátnost 
odpovídající jeho významu. Liberec býval druhým největším městem v Čechách hned po Praze. 
Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren, 60 továren zaměřených na kovoprůmysl, mimo jiné i na 
výrobu automobilů RAF.
Doprava  - tramvají číslo 2 nebo 3 přímo ze zastávky „Botanická - ZOO“ do zastávky „Šaldovo 
náměstí“ ( 4 zastávky tramvají)
Zde doporučujeme navštívit RADNICI, kde je možné navštívit věž. Radnice je částečně vybevena 
výtahem.

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou s 45 000 obyvateli je správním, kulturním i sportovně rekreačním střediskem 
Jizerských hor. První zmínka o Jablonci je z roku 1356, avšak ke stálému osídlení dochází až v 16. 
století, kdy byla založena první skelná huť ve Mšeně a postaven i první kostelík. Zásadní změna ve 
vývoji města nastala ve 2. polovině 17. století. Začíná se rychle rozvíjet sklářství, ale současně se 
ukazuje, že Jablonec má i výhodnou polohu k provozování obchodu. Když se potom v 1. polovině 
18. století objevily první bižuterní výrobky a byly na trhu hned úspěšné, nic nebránilo v dalším 
rychlém vzestupu města. V roce 1808 byl Jablonec povýšen na městys, a v roce 1866 dekretem 
císaře Františka Josefa I. na město. V té době už obchodoval s celým světem. Důkazem bohatství, 
které do Jablonce přicházelo právě v letech do 1. světové války, je celá řada významných staveb a 
celých čtvrtí. K nejzajímavějším patřily secesní budovy a soukromé vily v dnešní Podhorské ulici a 
ulici 28. října. Později vznikly dvě dominanty Jablonce, kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Horním 
náměstí a radnice na dnešním Mírovém náměstí. A jaký je Jablonec nad Nisou dnes? Slýcháme, že 
znovu  městem  skla  a  bižuterie,  ale  i  městem  sportu,  branou  Jizerských  hor.  Čím  tedy  může 
návštěvníky  upoutat?  Z  pohledu  kulturního  především  divadlem,  které  bylo  po  dvouleté 
rekonstrukci  znovu  otevřeno,  Muzeem skla  a  bižuterie,  secesními,  bohatě  zdobenými  stavbami 
soustředěnými především v ulicích Podhorská, Lidická a 28. října, galerií Belveder v Mlýnské ulici. 
Zájemcům o sport  a  rekreaci  se  nabízejí  sportovní  areály na Střelnici  a  v  Břízkách ve Mšeně, 
koupání ve třech jabloneckých přehradách, otevřené tenisové dvorce i kryté haly Nad Prosečí a v 
Břízkách, krytý bazén, bruslení na krytém stadionu, běžecký lyžařský areál v Břízkách, slalomový 
svah na Dobré Vodě, milovníkům koní jízdárny v Rýnovicích a nejbližším okolí. Jen 20 minut trvá 
cesta do Bedřichova nebo Horního Maxova, nástupních míst do Jizerských hor. 

Přejeme Vám hezký výlet, oddělení sociálních služeb Černošice.


